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APRESENTAÇÃO 

 

A implementação do Sistema de Controle Interno é uma exigência constitucional e uma 

obrigatoriedade instituída na Resolução 227/2011 do Tribunal de Contas do ES, que 

trouxe para administração pública a oportunidade de adotar mecanismos que 

assegurem, entre outros aspectos, o cumprimento das exigências legais, a otimização 

na aplicação dos recursos públicos, a fim de garantir a maior eficiência nos gastos e 

melhores resultados à sociedade. 

 

A Controladoria Geral do Município da Serra/ES, é o Órgão Central do Sistema de 

Controle Interno, sendo uma de suas atribuições a promoção de formas de Controle 

Interno, que poderá ser exercido por intermédio da execução de tarefas cujas rotinas 

são predeterminadas em normas de procedimento. 

A elaboração do manual de normas internas e procedimentos de controle visa a 

padronizar os procedimentos administrativos a serem executados e sistematizar os 

fluxos e rotinas administrativas, minimizando o tempo pela devolução de documentos 

e custos em virtude de ter que refazer determinadas rotinas.  

 

A estruturação do Sistema de Controle Interno, utilizando-se da padronização, é uma 

ferramenta de auxílio ao gestor, visando propiciar ao cidadão melhores serviços 

públicos, objetivando atender ao princípio da eficiência. 

 

O objetivo desse Manual é facilitar o funcionamento da administração, trazendo 

melhorias na comunicação interna, padronização das informações e das rotinas 

internas, redução de tempo gastos com processos e, principalmente, melhorar a 

qualidade dos serviços oferecidos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A falta de definição das rotinas internas poderá incorrer em duplicação de tarefas, com 

perda de tempo e de recursos, menos qualidade, risco de não-cumprimento de prazos, 

por não se ter visibilidade do processo como um todo.  

 

A elaboração de normas de procedimento, faz com que sejam mapeados os processos, 

permitindo assim, que se visualize as dificuldades na execução das rotinas, trazendo 

uma maior agilidade nos desempenhos das atividades administrativas das Secretarias.  

 

A Controladoria Geral do Município da Serra, como forma de promover o Controle 

Interno, em consonância com a Resolução TCE n° 227/2011, alterada pela Resolução 

TCE n° 257/2013, que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização 

do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, visando atender a 

necessidade de padronização e racionalização dos procedimentos a serem executados 

nas áreas: administrativa, de Pessoal, Contábil,  orçamentária, Financeira, de Controle 

Interno,  Licitações e Contratos , dentre outras, coordenou e orientou as Secretarias na 

elaboração do Manual de Normas e Procedimentos do Município. 

 

Com a implantação deste Manual, estaremos contribuindo de maneira efetiva para o 

ganho em agilidade e clareza na execução das respectivas atividades e procedimentos 

realizados no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra, proporcionando assim, maior 

transparência de gestão aos organismos controladores e fiscalizadores, bem como à 

população em geral.   

 

Os procedimentos foram mapeados pelas diversas Secretarias, envolvidas no processo, 

e submetidos à análise da Controladoria Geral do Município. Ao Longo do tempo é 

razoável supor, que os procedimentos necessitarão de ajustes e aperfeiçoamento. Á 

medida que houver alterações de procedimentos, esses serão incorporados às normas 

existentes como uma nova versão. 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo maior do Manual de Normas e Procedimentos é uniformizar os procedimentos 

que devem ser observados nas diversas áreas de atividade, sendo, portanto, um 

instrumento de racionalização de métodos, de aperfeiçoamento de sistema de 

comunicações, favorecendo a integração dos diversos subsistemas organizacionais, com 

base na realidade da cultura organizacional 

 

Objetiva, também, ser um instrumento efetivo de consulta, orientação, com 

procedimentos predefinidos de forma clara, evitando assim, improvisação inadequada, 

que levam, muitas vezes a erros e retrabalhos. 

 

3.  ABRANGÊNCIA 

  

 
As normas e procedimentos administrativos introduzidos por este Manual aplicam-se ao 

Poder Executivo do Município, Administração Direta e Indireta, ou seja, todas as 

Secretarias e Autarquia pertencentes a Prefeitura Municipal da Serra/ES. 

Esse conjunto de normas e procedimentos, deve ser observado em todas as etapas dos 

Processos Administrativos pelos servidores da Prefeitura Municipal de Serra/ES, bem 

como a forma que devem ser executados, cujo objetivo é servir como guia para os 

agentes integrantes do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praça Drº Pedro Feu Rosa, nº 01, Centro-Serra/ES -  Cep: 29.176.091 
Telefone: (27) 3251-7553  /  (27) 3291-2350 

 
                                                                                                                              
 

13 MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES 

4. FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

O Presente Manual fundamenta-se nas Resoluções do TCE ES n° 227/2011 e n° 

257/2013, bem como, com a IN SCI N° 01/2013 -Instrução Normativa que disciplina a 

elaboração das demais normas – Norma das Normas, os preceitos legais descritos 

abaixo, e, nas demais legislações descritas nas Normas de Procedimentos deste Manual: 

 Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988; 

 Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964; 

 Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993; 

 Lei Federal nº 101, de 04/03/2000; 

 Portaria Conjunta STN/SOF nº 01, de 10/12/2014, e Portaria STN nº 700, de 

10/12/2012 – (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição do 

Ministério da Fazenda); 

 Portaria STN nº 637, de 18/10/2012 – (Manual dos Demonstrativos Fiscais, 5ª 

edição do Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional-(Portaria STN 

nº 637, de 18/10/2012); 

 Lei Complementar Estadual nº 621, de 08/03/2012; 

 Lei Municipal nº 4.080, de 29/08/2013; 

 Decreto Municipal nº 3.149, de 18/09/2013; 

 Lei Municipal nº 4.109, de 27/09/2013; 

 Decreto Municipal nº 6.630, de 30/09/2015; 

.  
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Aprovação:  
      

 Carimbo e Assinatura da Secretária da Unidade Responsável  Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município   
 
1. Finalidade: 
 
Dispor sobre o processo de elaboração, divulgação e alteração de Normas de Procedimentos a respeito das 
rotinas de trabalho a serem observadas pelas unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e 
Administração Indireta, objetivando a implantação e implementação de procedimentos de controle. 
 
2. Abrangência: 

Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e da administração indireta. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 

 

Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, artigos 31, 70 e 74. 
Lei Federal nº 4.320/1964, artigos 75, 76 
Lei 8.666/1993, artigos 102, 113 e 116. 
Lei Complementar nº 101/2000, artigos 59. 
Constituição do Estado do Espírito Santo, artigos 29, 70, 76 e 77. 
Lei Orgânica nº 621/2012 do TCE-ES, artigos 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 76 
Lei Orgânica do Município de Serra/ES, artigos 190, 194 e 195. 
Resolução 227/2011 do TCE-ES. 
Decreto Municipal nº 3890 de 15/05/2012. 
Decreto Municipal nº 7201 de 21/06/2012. 

 
4. Conceitos: 

 
Norma de Procedimento - Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados, objetivando a 
padronização na execução de atividades e rotinas de trabalho. 
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 Sistema Administrativo - Conjunto de atividades afins, relacionadas às 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. 
Sistema de Controle Interno - Conjunto de procedimentos de controle inserido nos diversos sistemas 
administrativos, executado ao longo da estrutura organizacional sob a coordenação, orientação técnica e 
supervisão da Controladoria Geral do Município - CGM. 
 
Controle Interno - Processo integrado efetuado pela direção e corpo de funcionários, estruturado para 
enfrentar os riscos e fornecer segurança nos procedimentos realizados pela Administração Municipal. 
 
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. 
 
Fluxograma - Demonstração gráfica das rotinas de trabalho relacionadas a cada sistema administrativo, com 
a identificação das Unidades Executoras. 
 
Unidade Executora - Diversas unidades da estrutura organizacional que se sujeitam à observância das 
rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle estabelecidos na Norma de Procedimento. 
 
Unidade Responsável - Unidade que atua no gerenciamento de cada sistema administrativo, responsável 
pela definição e elaboração da Norma de Procedimento. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
 
5.1 - Unidade Responsável 
 
5.1.1 - Promover discussões técnicas com as Unidades Executoras e com a CGM, para definir as rotinas de 
trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos, objetos da Norma de Procedimento 
a ser elaborada. 
 
5.1.2 - Designar servidores para elaborar, em conjunto com a Assessoria de Planejamento Organizacional - 
SEMAD/APO, a Norma de Procedimento obedecendo ao padrão estabelecido no item 6 desta Norma de 
Procedimento. 
 
5.1.3 - Promover a divulgação e implementação da Norma de Procedimento, após submetê-la à 
apreciação da CGM e consequente aprovação. 
 
5.1.4 - Manter atualizada, orientar as Unidades Executoras e supervisionar a aplicação da Norma de 
Procedimento. 
 
5.2 - Unidade Executora 
 
5.2.1 - Atender às solicitações da Unidade Responsável pela Norma de Procedimento quanto ao fornecimento 
de informações e à participação no processo de elaboração. 
 
5.2.2 - Alertar a Unidade Responsável pela Norma de Procedimento 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. 
 
5.2.3 - Manter a Norma de Procedimento à disposição de todos os servidores da unidade, zelando pelo seu 
fiel cumprimento. 
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5.2.4 - Cumprir fielmente as determinações da Norma de Procedimento, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e 
informações. 
 
5.3 - Controladoria Geral do Município – CGM 
 
5.3.1 - Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Normas de Procedimentos e em suas atualizações, 
em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos. 
 
5.3.2 - Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, por meio da 
atividade de auditoria interna, propondo alterações nas Normas de Procedimentos para aprimoramento dos 
controles ou mesmo indicação para elaboração de novas Normas. 
 
 
6. Procedimentos: 
 
6.1 - Procedimentos para Elaboração da Norma de Procedimento 
 
6.1.1 - Identificar com base na análise preliminar das rotinas e dos procedimentos que vêm sendo adotados 
quais as atividades desenvolvidas, para fins da elaboração da Norma de Procedimento. 
 
6.1.2 - Descrever as rotinas de trabalho e os procedimentos de controle da Norma de Procedimento de 
maneira objetiva e organizada, com o emprego de frases curtas e claras, de 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 e identificando os 
respectivos responsáveis e prazos. 
 
6.1.3 - Deverá conter 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. Inclui-se neste caso, por exemplo: 
 
a) a especificação dos elementos obrigatórios em cada documento; 
b) a destinação das vias dos documentos; 
c) o detalhamento das análises, confrontações e outros procedimentos de controle a serem 
executados em cada etapa do processo; 
d) a relação de documentos obrigatórios para a validação da operação; 
e) os aspectos legais ou regulamentares a serem observados; 
f) 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 backup etc.). 
 
6.1.4 - 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. 
Exemplo: Controladoria Geral do Município - CGM; 
Prefeitura Municipal de Serra – PMS. 
 
6.1.5 - A especificação das ações, em qualquer etapa do processo, deverá ser apresentada em sequência 
numérica. 
 
6.1.6 - Identificar e analisar os formulários utilizados para o registro das operações e as relações entre os 
procedimentos manuais e os sistemas informatizados (aplicativos). 

 
6.2 - Formato e Conteúdo das Normas de Procedimentos 
 
O formato do presente documento serve como modelo padrão para as Normas de Procedimentos, que 
deverão conter os seguintes campos obrigatórios, conforme Anexo I. 
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6.2.1 – Identificação 
 
6.2.1.1 - Número da Norma de Procedimento - 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.  
 
Exemplos: 
Formato: Norma de Procedimento SCI-NP XX (Sistema de Controle Interno). 
Norma de Procedimento SED-NP XX (Sistema de Educação). 
Norma de Procedimento SPO-NP XX (Sistema de Planejamento e 
Orçamento). 
 
6.2.1.2 - Assunto - Matéria de que se trata a NP, tema. 
 
6.2.1.3 - Versão - Indica o número da versão do documento, atualizado após alterações. Considera-se nova 
versão somente o documento pronto, ou seja, aquele apreciado pela Unidade Responsável e encaminhado à 
CGM para aprovação. 
 
6.2.1.4 - Data da elaboração - Refere-se à data final da elaboração da Norma de Procedimento, impressa 
para recolhimento de assinaturas e aprovação. 
 
6.2.1.5 - Data da Aprovação - Refere-se à data final de aprovação de todas as chefias envolvidas na 
elaboração da Norma e da chefia da CGM. 
 
6.2.1.6 - Data da Vigência - Após aprovação de todas as chefias das Unidades Responsáveis, envolvidas 
nos procedimentos, e da chefia do órgão central de controle interno e disponibilização no banco de dados 
informatizado “intranet”. 
 
6.2.1.7 - Ato de aprovação - Número e tipo de instrumento pelo qual será publicado e divulgado a Norma de 
Procedimento. Sempre que a mesma motivar efeitos externos à administração, ou nas situações em que seja 
conveniente maior divulgação, a aprovação deverá ocorrer através de Decreto. 
 
6.2.1.8 - Unidade Responsável - Informa o nome da Unidade Responsável pela Norma de Procedimento que 
atua como órgão central do sistema administrativo a que se referem às rotinas de trabalho objeto do 
documento. 
 
6.2.1.9 - Revisada em - Refere-se à data que se concluiu a revisão e/ou atualização. 
 
6.2.1.10 - Revisada por - Identifica as Unidades Responsáveis pela revisão da Norma. 
 
6.2.1.11 - Anexos - Informações complementares que têm como objetivo apoiar as informações principais. 
 
6.2.1.12 - Aprovação - A aprovação da Norma de Procedimento ou suas alterações será sempre das Chefias 
da Unidade Responsável e da CGM, salvo delegação expressa destes. 
 
 
6.2.2 – Conteúdo 
 
6.2.2.1 - Finalidade - Especificar de forma sucinta a finalidade da Norma de Procedimento, que pode ser 
identificada mediante uma avaliação sobre quais os motivos que levaram à necessidade de sua elaboração. 
 
6.2.2.2 - 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. 
Exemplo: Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e administração indireta. 
 
6.2.2.3 - 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 Norma de 
Procedimento. 
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6.2.2.4 - Conceitos - Têm por objetivo uniformizar o entendimento sobre os aspectos mais relevantes 
inerentes ao assunto objeto da normatização. 
 
6.2.2.5 - Competência e Responsabilidades - Destina-se a informar as competências e responsabilidades 
específicas que às unidades envolvidas na elaboração da norma deverão assumir. 
 
Exemplo:  
Compete à Unidade Responsável controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento. 
Compete a Controladoria Geral do Município – CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo. 
Compete à Assessoria de Planejamento Organizacional – SEMAD/APO prestar apoio técnico, registrar, 
revisar e divulgar a Norma de Procedimento. 
 
6.2.2.6 - Procedimentos - Trata da descrição das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle, 
conforme demonstradas no fluxograma. 
 
6.2.2.7 - Considerações finais - Dedica-se à inclusão de orientações ou esclarecimentos adicionais, não 
especificados anteriormente, tais como: 
 
a) medidas que poderão ser adotadas e/ou consequências para os casos de inobservância ao que está 
estabelecido na Norma de Procedimento; 
 
b) situações ou operações que estão dispensadas da observância total ou parcial ao que está estabelecido; 
 
c) unidade ou servidores autorizados a prestar esclarecimentos a respeito da aplicação da Norma de 
Procedimento. 

 
6.3 - Procedimento para elaboração do Fluxograma 
 
6.3.1 - Demonstrar graficamente as atividades (rotinas de trabalho e procedimentos de controle) e os 
documentos envolvidos no processo, na forma de fluxograma, de cima para baixo e da esquerda para direita, 
observando os padrões e regras geralmente adotados neste tipo de instrumento, que identifiquem, entre 
outros detalhes, as seguintes ocorrências: 
 
a) início do processo (num mesmo fluxograma pode haver mais de um ponto de início, 
dependendo do tipo de operação); 
 
b) emissão de documentos; 
 
c) ponto de decisão; 
 
d) junção de documentos; 
 
e) ação executada (análise, autorização, checagem de autorização, confrontação, baixa, 
registro etc). 
 
6.3.2 - Segregar as diversas unidades envolvidas no processo 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 ser 
observado por todas as unidades da estrutura organizacional, a identificação pode ser genérica, como por 
exemplo: “Unidade Executora”. 
 
6.3.3 - Na apresentação de todo o processo, serão abertas tantas folhas quantas forem 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. 
 
6.3.4 - O fluxograma, uma vez consolidado e testado, orientará a descrição das rotinas de trabalho e 
dos procedimentos de controle na Norma de Procedimento e dela fará parte integrante como“anexo” 
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7. Considerações Finais: 
 
7.1 - Uma vez concluída a versão final da Norma de Procedimento ou de sua atualização, a Minuta deve ser 
encaminhada à CGM, que aferirá a observância desta norma e avaliará os procedimentos de controle, 
podendo propor alterações quando cabíveis. 
 
7.2 - Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à CGM. 
 

7.3 - - Esta Norma de Procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I - MODELO PADRÃO 
 

         

 Norma de Procedimento 
SXX-NP  

XX 

 

 

 
Assunto:  

  

 

 
Versão: Data de elaboração: Data da Aprovação: Data da Vigência:  

   
  

 

 
Ato de Aprovação: Unidade Responsável:  

 
  

 

 
Revisada em: Revisada por:  
  

 

 

 
Anexos:  

 
 
 

 

 

 
Aprovação:  
      

 Carimbo e Assinatura da Secretária Municipal de Administração  Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município   
 
1. Finalidade: 
 
2. Abrangência: 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 
4. Conceitos: 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
 
6. Procedimentos: 
 
7. Considerações Finais: 



                                                                                                                                    
 

 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
Sxx-NP 

000 

Assunto: 
 

Versão: 
 

Data de elaboração: 
 

Data de aprovação: 
 

Data de vigência: 
 

Ato de aprovação: 
 

Unidade responsável: 
 

Revisada em: 
 

Revisada por: 

Anexos: 
 

Aprovação: 
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

 
 
1. Finalidade: 

 

2. Abrangência: 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

 
4. Conceitos: 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

 

6. Procedimentos: 

 

7. Considerações Finais: 

 



Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo

Legenda: DocumentoTerminalDecisão Conector 
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Interface no 

Sistema
Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Notas
Explicativas Página: 0.0000 de 17.0000Conector

Sistema: 
Assunto:
Código:                                   Data de Elaboração:     /     /  
Versão:                                   Data de Aprovação:     /     /      

Unidade AdministrativaUnidade AdministrativaUnidade AdministrativaUnidade Administrativa

Início

ANEXO II - MODELO PADRÃO FLUXOGRAMA

FIM
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Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 

 
SCI-NP 

02 

 

Assunto: 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TCE 

Versão: 
02 

Data de elaboração: 
10/12/2013 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Controladoria Geral do Município 

Revisada em: 
17/08/2015 

Revisada por: 
CGM 

Anexos: 
Anexo I  –  Fluxograma. 
Anexo II  – Anexo Único (Nota de Conferência  - Instrução Normativa TC nº 32/2014). 
 

Aprovação: 
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

 
 
 
1. Finalidade: 

Identificar os responsáveis e quantificar o dano causado ao Erário, devendo ser instaurada depois de esgotadas as 
providências administrativas, sem que tenha havido a regularização da situação ou a reparação do dano. 

2. Abrangência: 

Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e administração indireta. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Lei Federal nº. 101 de 04 de maio de 2000. 

Decreto Municipal nº. 2.709, de 03 de maio de 2010. 

Resolução TCEES n° 227, de 25 de agosto de 2011. 

Lei Complementar Estadual n° 621, de 08 de março de 2012. 

Resolução TCEES n° 261, de 04 de junho de 2013, Capítulo IV, Seção IV art.152. 

IN/TCEES n° 32, de 04 de novembro de 2014. 

4. Conceitos: 

Tomada de Contas Especial – TCE: é um processo instaurado pela autoridade administrativa competente, de ofício, 
depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou por determinação do Tribunal de Contas, com o objetivo de 
apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento. 

Ato Antieconômico: ato praticado, mesmo que de forma legal e legítima, mas caracterizado como inoportuno e 
inadequado do ponto de vista econômico. 

Processo Administrativo Disciplinar: é aquele que visa apurar o fiel acatamento da disciplina, ou seja, das normas 
administrativas que regem a conduta dos servidores públicos. 

Dano ao Erário: prejuízo aos cofres públicos gerados pela não justificação ou uso indevido dos recursos pertinentes ao 
ente público. 

Responsabilidade Solidária: atribuição de responsabilidade a um agente público por ato praticado por outro agente, 
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sendo ambos responsáveis pela ação. 

VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual. 

Ordenador de Despesas - É toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de 
pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos. 

5. Competência e Responsabilidades: 

Compete Controladoria Geral do Município - CGM controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 

6. Procedimentos: 

 

6.1 – Ordenador de Despesas – 08 dias 

 6.1.1 - Recebe o processo e/ou fatos que indiquem a necessidade de instauração de Tomada de Contas Especial 
(TCE), conforme item 7.1 – 03 dias. 

 6.1.2 – Indica os membros da comissão que deverá ser composta de servidores efetivos, no mínimo de 3 (três), 
que não poderão estar envolvidos com os fatos a serem apurados e nem possuir qualquer interesse no resultado do 
procedimento – 03 dias. 

 6.1.3 – Elabora portaria instaurando a TCE e designando comissão, na qual constará o prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias para conclusão do relatório. – 1 dia. 

6.1.4 – Encaminha a Portaria, por meio de CI a Divisão de Controle de Atos Oficiais – CG/DCAO, para publicação na 
coluna dos atos Oficiais do Poder Executivo. – 1 dia. 

 

6.2 – Coordenadoria de Governo/Divisão de Controle de Atos Oficiais - CG/DCAO – 2 dias. 

 6.2.1 - Recebe a Portaria e providencia publicação. – 1 dia. 

 6.2.2 - Encaminha a Portaria publicada ao Ordenador de Despesas. – 1 dia. 

6.3 – Ordenador de Despesas– 1 dia. 

 6.3.1 – Recebe a Portaria e encaminha a documentação ao Protocolo Geral/SEAD para abertura de processo de 
Tomada de Contas Especial. 

6.4 - Protocolo Geral/SEAD – 2 dias. 

 6.4.1 – Recebe, autua os documentos e gera número de processo para Tomada de Contas Especial, iniciando-se 
com o termo de atuação, portaria de instauração e documentos que motivaram a instauração da TCE e demais informações 
que se referirem aos fatos em apuração. – 1 dia. 

6.4.2 – Encaminha o processo para o Ordenador de Despesa que instaurou a TCE – 1 dia. 

6.5 – Ordenador de Despesas– 3 dias. 

 6.5.1 – Recebe o processo e informa por meio de Comunicação Interna – CI, a instauração da Tomada de Contas 
Especial ao órgão de Controle Interno do Município - CGM. – 1 dia. 

 6.5.2 – Informa por meio de Comunicação Interna – CI, a instauração da Tomada de Contas Especial ao Gabinete 
do Prefeito, solicitando que este encaminhe a informação ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES por 
meio de Ofício.  – 1 dia. 

6.5.3 – Encaminha o processo à Comissão devidamente designada para início dos trabalhos e entrega do relatório no 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação da Portaria. – 1 dia. 

 

6.6 – Comissão de Tomada de Contas Especial – 40 dias. 

 6.6.1 - Recebe o processo e adota as providências necessárias à apuração dos fatos, identificação dos 
responsáveis e quantificação do dano, instruindo o processo, observando o disposto no item 7.4, no que couber, e de 
acordo com os procedimentos do Manual de Orientação de Tomada de Contas Especial. 

 6.6.2 - Elabora Ata de início dos trabalhos, convoca o possível responsável, por qualquer meio comprobatório do 
recebimento da comunicação, para prestar informações e demais esclarecimentos que se fizerem necessários, de acordo 
com a análise preliminar dos membros da comissão. 

 6.6.3 - Solicita se necessário, ao Tribunal de Contas do Estado, por meio de Ofício, a prorrogação do prazo da 
TCE, em até 90 (noventa) dias contados a partir da publicação da Portaria de instauração. 

 6.6.4 – Elabora relatório circunstanciado, que será instruído com os documentos e informações elencados no 
anexo único, contextualizando os fatos, evidências, conclusões, valor do possível dano e a responsabilidade dos agentes. 

 6.6.5 – Encaminha os autos contendo o relatório para manifestação da CGM. 
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6.7 – Controladoria Geral do Município/CGM – 12 dias. 

6.7.1 - Recebe o processo e analisa o relatório circunstanciado - 6 dias. 

6.7.1.1 – Se o relatório circunstanciado contemplar documentos e informações satisfatórios , emite parecer técnico. 

6.7.1.2 – Se detectado alguma fragilidade nos documentos e informações apresentados, solicita diligência(s) - 5 dias 

6.7.2 - Encaminha o processo à Comissão de Tomadas de Contas – TCE. – 1 dia. 

6.8 – A Comissão da Tomada de Contas Especial – TCE - 6 dias. 

6.8.1 - Recebe o processo, 

6.8.1.1 – Se emitido parecer técnico pela CGM, atesta ciência, e encaminha o processo contendo o relatório ao Ordenador 
de Despesas, para homologação. – 1 dia. 

6.8.1.2 – Se solicitado diligência(s),  atende a (s) diligência (s), e encaminha  o processo à CGM, para emissão do parecer 
técnico. –  5 dias. 

6.9 - Ordenador de Despesas – 4 dias. 

 6.9.1- Recebe o processo e verifica se houve dano ao erário. – 2 dias. 

  6.9.1.1 – Se houve dano, aprova o relatório e encaminha o processo à SEFA. (Item 6.10) – 1 dia. 

                          6.9.1.2 – Se não houve dano, arquiva o processo de Tomada de Contas Especial e informa através de 
Ofício o arquivamento ao TCE-ES. (Item 6.13) – 1 dia. 

6.10 -  Secretaria da Fazenda – SEFA – 3 dias. 

 6 10.1 – Recebe o processo e providencia a atualização do Débito pelo índice de atualização dos créditos 
tributários do Estado do Espírito Santo, acrescidos de juros de mora e gera o Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
– 2 dias. 

             6 10.2 – Encaminha o processo ao Ordenador de Despesas. – 1 dia. 

6.11 -  Ordenador de Despesas -  4 dias. 

 6.11.1 – Recebe o processo e oficia quem deu causa ao dano, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para 
pagamento. -  2 dias. 

             6.11.2 – Encaminha o processo à SEFA. – 1 dia. 

             6.11.3 – Recebe o processo e verifica se houve o pagamento do DAM, por meio do Sistema Integrado de 
Arrecadação do Município. – 1 dia. 

                           6.11.3.1 – Se não houve o pagamento, encaminha o processo à Diretoria de Contabilidade – SEFA/DC 
(Item 6.12). 

                           6.11.3.2 – Se houve o pagamento, encaminha o processo ao Ordenador de Despesas (Item 7.3). 

6.12 -  Diretoria de Contabilidade SEFA/DC -  2 dias. 

 6.12.1 – Recebe o Processo e efetua os registros contábeis, identificando os responsáveis que ficarão impedidos 
de contratar ou receber algum benefício da Administração Pública Municipal. 

            6.12.2 – Encaminha o processo ao Ordenador de Despesas. 

6.13 -  Ordenador de Despesas -  1 dia. 

 6.13.1 – Encaminha o Ofício/CI, com a informação do encerramento da TCE, ao Gabinete do Prefeito e solicita o 
encaminhamento da informação ou dos autos do processo conforme item 7.3 ao Tribunal de Contas do Estado – TCE-ES,  
por meio de Ofício. 

6.14 -  Gabinete do Prefeito – CG/GP -  2 dias. 

 6.14.1 – Recebe a informação de encerramento da TCE ou encaminha os autos do processo conforme item 7.3. 

7. Considerações Finais: 

7.1 – Tomada de Contas Especial – TCE: é um processo instaurado pela autoridade administrativa competente, de ofício, 
depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou por determinação do Tribunal de Contas, com o objetivo de 
apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quando caracterizado 
pelo menos um dos fatos descritos adiante: 

I – omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante 
convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere; 

II – ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos; 

III – ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens; 

IV – prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário; 
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 V – concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário. 

7.2 - O ato de instauração da TCE deverá ser comunicado ao Tribunal de Contas do Estado no prazo de até 15 (quinze) 
dias, contendo as seguintes informações: 

 I – número do processo da Tomada de Contas Especial; 

 II – cópia do instrumento que designou a comissão; 

 III - motivo ensejador para instauração da Tomada de Contas Especial; 

 IV – data da ocorrência; 

 V – valor original do débito. 

7.3 – O Processo de tomada de contas especial deve ser encaminhada ao Tribunal no prazo de até 90 (noventa) dias, 
contados a partir do ato de sua instauração. (Art.1, In nº 32 TC-ES) e Parágrafo Único: O prazo previsto no caput poderá 
ser prorrogado por até igual período, mediante solicitação da autoridade competente, fundamentada tempestivamente, a 
ser concedida a critério do Relator, em decisão monocrática. 

7.4 – O encaminhamento dos autos ao Tribunal de Contas será dispensado quando: 

 I – houver ressarcimento integral do dano; 

 II – houver parcelamento do débito e quitação de, pelo menos, a primeira parcela; 

 III – ao fim da instrução processual executada pela Administração Pública, não for identificado dano; 

 IV – o valor do dano for igual ou inferior a 20.000 VRTE (vinte mil Valores de Referência do Tesouro Estadual), 
caso em que a quitação somente será dada ao responsável, pelo tomador das contas, mediante o pagamento, ao qual 
continuará obrigado. Parágrafo Único: A dispensa de que trata não desobriga a autoridade competente de apurar 
os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento. 

7.5 – Para o item 7.3 o Ordenador de Despesa deverá solicitar ao Gabinete do Prefeito que encaminhe no prazo de 90 
dias, contados da instauração da TCE, comunicação ao Tribunal de Contas, com os seguintes elementos, quando cabíveis: 

 I – número do processo da Tomada de Contas Especial; 

 II – nome, endereço, matricula e CPF do responsável pelo dano; 

 III – origem e data da ocorrência; 

 IV – valor original de débito; 

 V – valor atualizado do débito, acompanhado de memória de cálculo; 

 VI – data do recolhimento do débito; 

 VII – cópia do comprovante de recolhimento integral do débito ou da primeira parcela. 

7.6 – Os autos da Tomada de Contas Especial serão instituídos com os seguintes elementos: 

I – ficha de qualificação do responsável, indicando: 

 a) Nome completo, número do CPF e número da carteira de identidade; 

 b) Endereço residencial e profissional completos. 

 c) Cargo, função e matrícula, se servidor público. 

II – termo formalizador do convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere e respectivos anexos, quando for o caso, 
contendo: 

 a) Cópias das notificações à entidade beneficiária, acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento; 

 b) Comprovantes de repasses e de recebimento dos recursos, da nota de empenho, da ordem de pagamento ou 
ordem bancária; 

 c) Comprovação de retenção, pelo concedente, das parcelas vincendas, se for o caso. 

 d) Justificativa quanto à devolução integral de recursos não utilizados na execução do objeto da avença, 
acompanhada do comprovante de devolução do valor devidamente corrigido, destacando-se as receitas obtidas nas 
aplicações financeiras realizadas. 

III – demonstrativo financeiro do débito, indicando: 

 a) Valor original; 

 b) Origem e data da ocorrência; 

 c) Parcelas recolhidas e respectivas datas de recolhimento, se for o caso. 
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IV- relatório da comissão, indicando de forma circunstanciada, o motivo determinante de instauração da Tomada de Contas 
Especial, os fatos apurados, as normas legais e regulamentares desrespeitadas, os respectivos responsáveis e as 
providências que devem ser adotadas pela autoridade competente para resguardar o Erário; 

V – cópia do relatório da comissão de sindicância ou de inquérito se for o caso; 

VI – cópia das notificações de cobrança expedidas ao responsável, acompanhadas de Aviso de Recebimento ou qualquer 
outra forma que assegure a certeza da ciência do interessado; 

VII – demonstrativo do recebimento e aplicação de todos os recursos orçamentários e extra orçamentários utilizados, 
arrecadados, guardados, gerenciados ou administrados pela pessoa física, órgão ou entidade, se for o caso; 

VIII – manifestação da Procuradoria Geral do Município; 

IX – manifestação do responsável pelo órgão de controle interno, acompanhada do respectivo relatório, abordando os 
seguintes requisitos: 

 a) adequada apuração dos fatos, indicando as normas ou regulamentos infringidos; 

 b) correta identificação do responsável; 

 c) precisa quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas; 

X – pronunciamento do ordenador de despesa ou de autoridade por ele delegada; 

XI – outras peças que permitam ajuizamento acerca da responsabilidade ou não pelo prejuízo verificado. 

7.7 – Os membros da comissão desenvolverão os trabalhos sem prejuízo de suas atribuições rotineiras conforme horário 
de trabalho estabelecido pelo presidente da mesma. 

7.8 – Todos os formulários necessários para a execução desta Norma Procedimental deverão seguir ao padrão aprovada 
no Manual de Tomada de Contas Especial que é parte integrante desta norma. 

7.9 – Quando os fatos consignados na TCE forem objeto de ação judicial, a auditoria administrativa competente fará 
consignar a informação no respectivo relatório, dando notícia da fase processual em que encontra a ação. 

7.10 – Esta Norma de Procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Anexo II 
ANEXO ÚNICO 

(ERRATA: DOEL-TCEES 10.11.2014, p. 1 ) 

Nota de Conferência 

1) O processo de tomada de contas especial será instruído com os documentos e informações 
descritos neste anexo único, intitulado como nota de conferência: 

ITEM FOLHAS 
I – nota de conferência devidamente preenchida  

II – ato de instauração da tomada de contas especial, devidamente formalizado, emanado da 
autoridade administrativa competente, contendo a descrição sucinta dos fatos; 

 

III – ato de designação de servidor efetivo ou de comissão 
de tomada de contas especial, acompanhado de declaração de que esses não se encontram impedidos 
de atuar no procedimento; 

 

IV – O relatório da comissão designada ou servidor deve conter:  

a) número e assunto do processo de tomada de contas especial na origem;  

b) número e assunto do processo administrativo objeto da tomada de contas especial;  

c) identificação dos responsáveis contendo nome, CPF ou CNPJ, endereço e, se servidor, cargo, matrícula 
e período de exercício; 

 

d) identificação do inventariante ou do administrador provisório do espólio e/ou dos herdeiros/sucessores, 
no caso de responsável falecido; 

 

e) quantificação do débito relativamente a cada um dos responsáveis, contendo o valor original, o valor 
atualizado acompanhado da memória de cálculo e, se for o caso, o(s) valores da(s) parcela(s) recolhida(s) 
e a(s) data(s) do(s) recolhimento(s) com os respectivos acréscimos legais; 

 

f) relato cronológico das situações e dos fatos, com indicação dos atos ilegais, ilegítimos ou 
antieconômicos de cada um dos responsáveis que deram origem ao dano, com a indicação das folhas 
nos autos dos documentos e instrumentos que respaldaram os atos da comissão; 

 

g) descrição de como o ato ilegal praticado por cada um dos responsáveis contribuíram para a ocorrência 
do dano; 

 

h) indicação precisa dos dispositivos legais e regulamentares infringidos por cada um dos responsáveis 
que deram origem ao dano; 

 

i) relato das medidas administrativas adotadas com vistas à elisão do dano e apuração da 
responsabilidade funcional do servidor; 

 

j) informação sobre eventuais ações judiciais pertinentes aos fatos que deram ensejo à instauração da 
tomada de contas especial; 

 

l) parecer conclusivo: manifestação sucinta quanto à comprovação da ocorrência do dano, à sua 
quantificação e à correta imputação da obrigação de ressarcir a cada um dos responsáveis; 

 

k) outras informações consideradas necessárias.  

V – relatório da unidade central de controle interno, em que o referido órgão deve manifestar-se 
expressamente sobre: 

 

a) adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente para a caracterização 
ou elisão do dano; 

 

b) inscrição na conta contábil “Diversos Responsáveis” ou correspondente e no cadastro de inadimplência, 
das responsabilidades em apuração; 

 

c) adequada apuração dos fatos, com a indicação precisa dos dispositivos legais e regulamentares 
infringidos; 

 

d) o cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao desenvolvimento da tomada de contas 
especial; 

 

e) correta quantificação do dano e atribuição da responsabilidade de ressarcir;  

f) nos casos de omissão de prestação de contas, caberá ainda a unidade central de controle interno, 
manifestar-se expressamente sobre a observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por 
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parte do concedente, com relação à celebração do termo, à avaliação do plano de trabalho, à fiscalização 
do cumprimento do objeto e à instauração tempestiva da tomada de contas especial; 

g) nos casos de omissão de prestação de contas, caberá ainda a unidade central de controle interno, 
manifestar-se expressamente sobre a comprovação de bloqueio e de inclusão, em cadastro de devedores, 
do beneficiado inadimplente ou em situação irregular, com vistas a impedir o recebimento de novas 
liberações financeiras. 

 

VI – pronunciamento da autoridade administrativa competente, atestando ter tomado conhecimento 
do relatório do tomador de contas especial e do parecer da unidade central de controle interno. 

 

VII – cópia dos seguintes documentos:  

a) comprovantes da despesa e/ou outros documentos necessários para demonstração da ocorrência de 
dano; 

 

b) notificações remetidas aos responsáveis, acompanhadas dos respectivos avisos de recebimento ou 
qualquer outro documento que assegure a ciência do (s) notificado (s); 

 

c) pareceres emitidos pelas áreas técnicas da unidade jurisdicionada, incluída a análise das justificativas 
apresentadas pelos responsáveis; 

 

d) depoimentos colhidos;  

e) manifestações do (s) notificado (s);  

f) termo de abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar, quando for o caso;  

g) comunicação à autoridade policial, quando for o caso;  

h) outros documentos considerados necessários ao melhor julgamento da tomada de contas especial pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

 

 

2) Em caso de omissão de prestação de contas dos recursos recebidos ou da falta de comprovação 
da aplicação dos mesmos, a tomada de contas especial será instruída, além dos documentos 
dispostos nos itens I a VII deste anexo único, com os seguintes documentos e comprovantes: 

ITEM FOLHAS 
a) do termo que formaliza a avença e seus respectivos aditamentos, se houver;  

b) do cadastramento do termo de contrato, convênio ou instrumento congênere pela unidade executora 
responsável, para fins de controle; 

 

c) do pagamento ou de repasse de recursos;  

d) cópias das notas de empenho e instrumentos de pagamento;  

e) dos processos licitatórios de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, se for o caso;  

f) da retenção, pelo concedente, das parcelas vincendas, se for o caso;  

g) do bloqueio do beneficiário por parte do concedente;  

h) da inclusão do beneficiário em cadastro próprio de inadimplentes ou em situação irregular, se for o 
caso; 

 

i) da compatibilidade física e financeira da obra com os recursos repassados, se for o caso;  

j) da aplicação dos recursos no objeto pactuado, incluídos os rendimentos auferidos em aplicações 
financeiras; 

 

k) da devolução integral de recursos não utilizados na execução do objeto da avença, devidamente 
corrigido, com indicação da origem dos recursos. 

 

 

 

 

 

 

3) Quando se tratar de desfalque, desvio de bens, dinheiro ou valores públicos, bem como de 
ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte em prejuízo ao erário, a tomada de contas 
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especial será instruída, além dos estabelecidos nos itens I a VII deste anexo único, com os seguintes 
documentos e comprovantes: 

ITEM FOLHAS 
a) comunicação formal do setor responsável pelo bem, dinheiro ou valores públicos;  

b) cópia da nota fiscal de aquisição do bem ou termo de doação;  

c) ficha individual de bem patrimonial ou ficha de movimento do material, contendo a descrição do bem, 
o número patrimonial, a data e o valor da aquisição e sua localização; 

 

d) cópia do contrato, convênio ou termo de cessão, quando se tratar de bens de terceiros;  

e) orçamentos com valores atuais do bem ou similar;  

f) cópia do boletim de ocorrência policial;  

g) comprovação dos registros contábeis de baixa do bem e inscrição na conta de responsabilidade;  

h) parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente, se for o caso.  
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I - APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

A Tomada de Contas Especial - TCE é um instrumento de que dispõe a Administração Pública 

para ressarcir-se de eventuais prejuízos que lhe forem causados, sendo o processo revestido 

de rito próprio e somente instaurado depois de esgotadas as medidas administrativas para 

reparação do dano. 

 

Com este manual, a Controladoria Geral do Município busca orientar os gestores e servidores 

públicos quanto à TCE, considerando as suas características, os pressupostos para a 

instauração do procedimento, a sua formalização, o cálculo do débito e a legislação aplicável, 

além de outros elementos que possam, de algum modo, nortear as ações dos agentes 

públicos que irão atuar no processo.  

 

O que se pretende é evitar erros na formalização dos processos, visando o resguardo da 

integridade dos recursos públicos. 

 

Este Manual está atualizado de acordo com as alterações ocorridas na legislação sobre o 

tema até outubro de 2015. 
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II – DEFINIÇÃO DE TCE- TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
 

As definições para TCE estão contidas no art. 1º da Instrução Normativa do TCE-ES nº 

32/2014, a seguir transcritas: 
 

“Tomada de Contas Especial é um processo instaurado pela autoridade 
administrativa competente, de ofício, depois de esgotadas as medidas 
administrativas internas, ou por determinação do Tribunal, com o objetivo de 
apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o 
respectivo ressarcimento, quando caracterizado pelo menos um dos fatos 
descritos adiante: 
I – Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta 
aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou 
instrumento congênere; 
II – Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, 
bens ou valores públicos; 
III – ocorrência de extravio, perda subtração ou deterioração culposa ou dolosa 
de valores e bens; 
IV – Prática de ato illegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao 
erário; 
V- Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de 
receitas de que resulte dano ao erário. 

 

O referido processo tem por base a conduta do agente público que agiu em descumprimento 

à lei ou deixou de atender ao interesse público, quando da omissão 

no dever de prestar contas, da não comprovação  da  aplicação  de  recursos, da    ocorrência  

de  desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou  valores públicos, ou 

de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte  dano à administração 

pública municipal. 

 

Os pressupostos para instauração da TCE estão descritos no art. 8º da IN/TCE-ES nº 

32/2014, in verbis: 

 
“Art. 8º   Instaurada a tomada de contas especial, são pressupostos para o 
desenvolvimento válido e regular do processo a existência de elementos fáticos e 
jurídicos suficientes para: 
I - comprovação da ocorrência de dano; e 
II - identificação das pessoas físicas ou jurídicas que deram causa ou concorreram 
para a ocorrência de dano. 
§ 1º A demonstração de que tratam os incisos I e II deste artigo abrange, 
obrigatoriamente: 
I - descrição detalhada da situação que deu origem ao dano, lastreada em 
documentos, narrativas  e  outros  elementos  probatórios  que  deem  suporte  à  
comprovação  de  sua ocorrência; 
II - exame da suficiência e da adequação das informações, quanto à identificação e 
quantificação do dano; 
III - evidenciação da relação entre a situação que deu origem ao dano e a conduta 
ilegal, ilegítima ou antieconômica da pessoa física ou jurídica a quem se imputa a 
obrigação de ressarcir os cofres públicos, por ter causado ou concorrido para a 
ocorrência de dano.” 
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III – OBJETIVO E LEGISLAÇÃO 
 
 

III. 1 OBJETIVO 
 
A Tomada de Contas Especial-TCE tem por objetivo apurar responsabilidade por ocorrência 

de  dano  à  administração  pública   -  com  levantamento  de  fatos,  quantificação  do  dano, 

identificação do(s) responsável(is) - e obter o respectivo ressarcimento. Somente deverá ser 

instaurada a TCE quando, apurados os fatos, for constatado prejuízo aos cofres públicos e 

identificado(s) o(s) responsável(is) pelo dano e, não houver êxito na recomposição ao Tesouro 

Municipal do dano causado ao erário. 

 

III.2 BASE LEGAL 
 
As bases legais aplicáveis à Tomada de Contas Especial, além de outros entendimentos 

exarados pelo Tribunal de Contas da União, estão dispostas abaixo: 
 

• Lei Complementar nº 621, de 08/03/2012 - Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências; 
 

• Resolução nº 261, 04/06/2013 - Aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo; 

• Lei Federal n° 4.320, de 17/03/1964 – Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal; 

• Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; 

• Lei Federal n°. 8.666, de 21/06/1993 -  Regulamenta o art. 37, inciso XXI da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências; 

• Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - Estabelece as normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências; 
 

• Lei Orgânica do Município, Título V, Capítulo I do art. 153, inciso VIII, § 4º;  
 

• IN/TCEES n° 32, de 04 de novembro de 2014 - Dispõe sobre a instauração, organização 

e encaminhamento de processos de Tomada de Contas Especial ao TCEES, no âmbito 

da Administração Direta, Indireta Estadual e Municipal e dá outras providências; 
 

• Norma e Procedimento CSI – NP nº 02 - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCE, de 

30/09/2015. 
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IV – CARACTERÍSTICAS 
 
 
Características da Tomada de Contas Especial - TCE: 
 
 

a) Deve ser instaurada a partir da autuação de processo específico, com numeração 

própria, em atendimento à determinação da autoridade administrativa competente 

(art. 1º, caput da IN/TCE-ES nº 32/2014); 

 

b) Deve conter as peças necessárias para a caracterização do dano, além das 

estabelecidas no capítulo XIII deste Manual; 

 
 

c) Constitui medida de exceção, somente devendo ser instaurada após esgotadas 

todas as medidas administrativas internas objetivando o ressarcimento do prejuízo 

ao Erário (art. 1º da IN/TCE-ES nº 32/2014); 

 

d) Deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado- TCE-ES em até 90 

(noventa) dias a contar da data do ato de sua instauração. Podendo ser prorrogado 

por igual período, mediante solicitação da autoridade competente.  (art. 14 da 

IN/TCE-ES nº 32/2014); e 

 
 

e) A TCE tem seu encaminhamento dispensado quando o valor do débito, atualizado 

monetariamente, for igual ou inferior a 20.000 VRTE (vinte mil Valores de Referência do 

Tesouro Estadual), caso em que a quitação somente será dada ao responsável, pelo 

tomador das contas, mediante o pagamento, ao qual continuará obrigado. (art.  9º da IN/ 

TCE- ES nº 32/2014). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



8 
 

 

V – DISTINÇÕES E SEMELHANÇAS ENTRE TCE, PAD E 
SINDICÂNCIA 
 

V.1 DISTINÇÕES: 
 
Enquanto a TCE objetiva o resguardo da integridade dos recursos públicos, a Sindicância e o 

Processo Administrativo Disciplinar destinam-se ao fiel acatamento da disciplina, isto é, das 

normas administrativas de conduta dos agentes públicos. 

 

Outra distinção importante é que a TCE não é julgada pela autoridade administrativa que a 

instaura, mas sim pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE-ES, enquanto o julgamento do 

Processo Administrativo  Disciplinar  é  feito  pela  autoridade  instauradora  ou  superior,  

dependendo  da penalidade a ser aplicada, ficando o julgamento, em quaisquer 

circunstâncias,  adstrito à própria Administração. 

 

Quanto aos efeitos patrimoniais, no Processo Administrativo Disciplinar ou na Sindicância, a 

eventual decisão de recompor o Erário por prejuízos que lhe foram causados terá 

necessariamente que se subordinar à discussão e acordo formal no âmbito administrativo, 

para ter eficácia no juízo comum, inclusive quanto à origem do débito. Já na TCE, a decisão 

do Tribunal de Contas do Estado referente à imputação de débito ou multa terá força de 

título executivo, nos termos do § 3º do art. 71, da Constituição Federal. 

 

V.2 SEMELHANÇAS: 
 
Apesar das diferenças, a Tomada de Contas Especial, o Processo Administrativo Disciplinar 

e a Sindicância guardam correspondências entre si, quais sejam: 

a) Pode  ser  instaurado  apenas  um  desses  processos,  dois  deles  ou  até  os  três,  

em decorrência de um mesmo fato; 
 

b) Elementos de um ou mais processos podem subsidiar a instrução de outro; 
 

c) A condução dos trabalhos pode ser exercida pelos mesmos servidores ou não; 
 

d) O Judiciário pode rever todos os processos quanto à observância dos procedimentos 

legais, mas não pode adentrar no mérito da TCE, nem na gradação da penalidade da 

Sindicância ou do Processo Administrativo Disciplinar. 

 



9 
 

 

VI - COMPETÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO E JULGAMENTO 
 
 
 
 
Esgotadas as medidas administrativas internas sem a elisão do dano, a autoridade 

competente providenciará a instauração da Tomada de Contas Especial, mediante autuação 

de processo específico, comunicando o fato ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 5º da IN/TCE-ES nº 32/2014). 

 

 

Nos termos da Instrução Normativa/TCE n° 32, de 04/11/2014, a instauração da TCE 

compete ao titular de cada Secretaria Municipal e será formada e conduzida por servidores 

públicos, titulares de cargo ou emprego público, de provimento efetivo, em comissão ou 

mesmo individualmente, designados mediante expedição de ato formal, devidamente 

publicado.  

 

 

Em caso de omissão da autoridade competente, assim que tomar ciência, o Tribunal de 

Contas do Estado determinará a imediata instauração do procedimento, fixando prazo para o 

cumprimento da obrigação (art. 6º caput e da IN/TCE-ES nº 32/2014). 

 

 

Descumprida a determinação ou configurada a omissão da autoridade competente, o Tribunal 

de Contas do Estado determinará ao responsável pela Unidade Central de Controle Interno a 

instauração da Tomada de Contas Especial, sem prejuízo de aplicação das penalidades 

cabíveis. E se desatendido instaurará, de ofício, a Tomada de Contas Especial, respondendo 

as autoridades competentes solidariamente pelo dano ao erário, nos termos do artigo 83 da 

Lei Complementar Estadual nº 621/2012. (art. 6º, § § 1º e 2º, da IN/TCE-ES nº 32/2014). 

 

A ausência de adoção das medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, 

bem como o não encaminhamento ao TCE-ES, no prazo de 90 (noventa) dias em  que  foi  

instaurada  a  TCE,  caracteriza  grave  infração  à  norma  legal  e  sujeita  a autoridade 

competente as  sanções  cabíveis, consoante o art. 16º e 17º, da IN/TCE-ES nº 32/2014, in 

verbis: 
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Art. 16 O descumprimento dos prazos ou das obrigações instituídas nesta Instrução 
Normativa sujeita à autoridade administrativa a imputação de multa no valor 
compreendido entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos 
termos do artigo 389, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis e da responsabilidade solidária, conforme disposto na Lei 
Complementar Estadual nº 621/2012. 
 
Art. 17 O responsável pela unidade central de controle interno das unidades 
jurisdicionadas, ao tomar conhecimento de omissão no dever de instaurar a tomada 
de contas especial, ou ainda, de qualquer irregularidade ou ilegalidade, alertará 
formalmente a autoridade competente para a adoção de medidas necessárias para 
assegurar o exato cumprimento da lei e a promoção do integral ressarcimento ao 
erário.  
 
§ 1º Decorridos os prazos previstos nesta Instrução Normativa, e verificada a 
omissão da autoridade administrativa competente, o responsável pela unidade 
central de controle interno dará ciência, de imediato, ao Tribunal.  
§ 2º Verificada, nos procedimentos de fiscalização, irregularidade ou ilegalidade que 
não tenha sido comunicada de forma tempestiva ao Tribunal e caracterizada a 
omissão, o responsável pela unidade central de controle interno, na qualidade de 
responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas na Lei Complementar 
Estadual nº 621/2012, sem prejuízo de outras penalidades legalmente 
estabelecidas.  

 
 

Conforme definido no art. 5º da IN/TCE-ES nº 32/2014, o órgão ou entidade pública 

deve primeiramente esgotar as medidas administrativas para elisão do dano, 

instaurando imediatamente a TCE, caso não consiga a elisão do dano. 

 

O julgamento de Tomada de Contas Especiais no âmbito municipal é competência do 

TCE – ES, conferida pela Resolução TC Nº 261, de 4 de junho de 2013, em seu art. 

9º, inciso XL. 
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VII – CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS NA INDICAÇÃO DE 
TCE 
 
Na instauração do processo, devem ser observados os seguintes aspectos: 
 

a) Comprovação  efetiva  de  dano  ao  Erário  e  não  apenas  indício  ou  suspeita  de  

sua ocorrência; 

 

b) Existência de pessoa física ou jurídica responsável pelo dano, não sendo admitida, 

igualmente, a simples suspeita quanto à responsabilidade do agente; 

 
 

c) Que o dano esteja quantificado, a fim de propiciar a cobrança do valor do respectivo 

responsável; 

 

d) O esgotamento de todas as medidas administrativas possíveis buscando a 

regularização ou ressarcimento do dano verificado; 

 
 

e) A instauração da TCE deverá ser precedida de solicitação de providências saneadoras 

e de notificação ao responsável, observados os princípios constitucionais e 

administrativos, assinalando-se o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para que seja 

saneada a situação irregular ou sejam recolhidos os recursos repassados, incluídos  

de correção monetária pelo índice de atualização dos créditos tributários do Estado 

do Espírito Santo e acrescidos de juros de mora, nos termos do parágrafo único do 

artigo 150, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, capitalizados de forma 

simples, a partir da data do evento, quando conhecida, ou da data de ciência do fato  

pela  administração;  

 

f) Em se tratando de prestação de contas de convênio, o prazo da adoção das medidas 

administrativas será o fixado em sua legislação, salvo quando este for superior ao 

estabelecido, na IN/TCE-ES nº 32/2014; 

 

g) No caso de superfaturamento, constatada a regular entrega dos bens/serviços 

adquiridos, o valor a ser imputado ao responsável corresponderá à diferença entre o 

que foi pago pelo produto  ou  serviço  e  o  seu  preço  de  mercado,  situação  essa  

que  deverá  estar suficientemente comprovada nos autos; 
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h) No  caso  de  dano  por  desaparecimento  de  bens,  somente  deverá  ser  imputada 

responsabilidade ao servidor que detém a sua guarda se restar comprovado, em 

processo administrativo especificamente aberto para tal finalidade, que ele agiu com 

negligência no trato do bem público; 

 

i)   Recomenda-se ao titular do órgão/entidade onde ocorreu dano ao Erário que atente 

para a necessidade de responsabilizar, nos autos, todos os agentes que, de algum 

modo, contribuíram para o dano, devendo, nesses casos, estar devidamente 

configurada a participação de cada um dos envolvidos nos fatos irregulares praticados; 

 

j)   Deve-se atentar para as situações em que, tendo o Tribunal de Contas do Estado 

tomado conhecimento de uma irregularidade e/ou apurado dano em fiscalização 

própria, e tendo procedido à instauração, no seu âmbito, de processo de TCE sobre o 

caso em questão, ficará a Unidade onde se deu o dano dispensada de formalizar o 

mesmo processo de TCE sendo os fatos julgados pela Corte de Contas 

k)  A tomada de contas especial será, desde logo, encaminhada ao Tribunal para 

julgamento, se o dano ao erário for de valor igual ou superior à quantia fixada em ato 

normativo próprio (art.154  Resolução TC nº 261, 04/06/2013); 

 

l) Deverá o Tomador das Contas atentar para os entendimentos do Tribunal de 

Contas do Estado – TCE-ES – a respeito da responsabilização solidária, como as 

proferidas na seção V, art. 157 da Resolução TCE-ES nº 261, de 04/06/2013; 

 

m)  O Controlador Geral do Município, responsável pelo Controle Interno, deve atentar 

para o fato de que será solidariamente responsável, no caso de a autoridade 

administrativa municipal competente não adotar as providências com vistas à 

instauração de Tomadas de Contas Especial; 

 

n) O TCE-ES dispensa do  encaminhamento da Tomadas de Contas Especial quando o 

valor do débito, atualizado monetariamente, for igual ou inferior a 20.000 VRTE (vinte 

mil Valores de Referência do Tesouro Estadual), caso em que a quitação somente será 

dada ao responsável, pelo tomador das contas, mediante o pagamento, ao qual 

continuará obrigado. A dispensa de que trata esse artigo não desobriga a autoridade 

competente de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter 

o respectivo ressarcimento, conforme o disposto no art. 9º e Parágrafo Único, da 

IN/TCE-ES nº 32/2014 



13 
 

VIII – MOTIVOS PARA INSTAURAÇÃO DE TCE 
 

Os motivos para instauração de TCE são os seguintes: 

 

 1 – Omissão no dever de prestar contas. 
 
 
Ocorre quando a autoridade administrativa competente, diante da omissão no dever de 

prestar contas, da não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Município, 

mediante Convênio, contrato de repasse, ou instrumentos congêneres, da ocorrência de 

desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, da 

ocorrência de extravio, perda, subtração ou deteriorização culposa ou dolosa de valores e 

bens ou da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao 

Erário, deve imediatamente, antes da  instauração da tomada de contas especial, adotar 

medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios 

norteadores dos processos administrativos. 

 

Esgotadas  as medidas dministrativas sem a elisão do dano, a autoridade competente ou 

órgão do Controle Interno deverá providenciar a imediata instauração de Tomadas de Contas 

Especial, sob pena de responsabilidade solidária, para apuração dos fatos, a identificação dos 

responsáveis e a quantificação do dano, devendo comunicar o fato ao Tribunal e encaminhá-

la ao Tribunal de Contas para julgamento. (Fundamento legal: Lei Complementar nº 621, de 

08/03/2012, art. 83 inciso I; Resolução TCE-ES nº 261, de 04/06/2013, art. 152 e § 1º).  

 

 

 2 – Não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo 

município. 

 

Ocorre quando, ao analisar a prestação de contas, o concedente solicita documentos e 

complementares, necessários à comprovação da regular utilização dos recursos, mas tal 

documentação não é fornecida pelo convenente. Referidos documentos são, de modo geral, 

aqueles previstos nos artigos do Decreto Municipal nº 2.709, de 03/05/2010, alterado pelo 

Decreto nº 3.509/2011. (Fundamento legal: Lei Complementar nº 621, de 08/03/2012, art. 83 

inciso II; art.15 e art. 20 § 4º, do Decreto Municipal nº 2.709/2010). 
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3 – Ocorrência de desfalque, alcance ou desvio de dinheiro, bens ou 

valores públicos. 

 

Ocorre quando devido à ação, omissão, negligência ou participação direta/indireta de servidor 

ou de empregado público, há prejuízo ao Erário. Independe se o dano houver sido causado 

mediante fraude individual de servidor ou em conluio com terceiros beneficiados. Neste caso, 

o débito será apurado pelo valor total do dano verificado e será contado da data do evento, 

quando conhecida, ou da data de ciência do fato pela administração. (Fundamento legal: Lei 

Complementar nº 621, de 08/03/2012, art. 83 inciso III). 

 

4 – Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou 

dolosa de valores e bens. 

 

Ocorre quando há utilização dos valores repassados em fins diferentes dos previamente 

acordados. Nesta situação, o valor original do débito poderá ser total ou parcial, a partir do 

levantamento da quantia utilizada em desacordo com o previsto. No caso de extravios de bens 

seguirá os procedimentos normatizado pela administração. (Fundamento legal: Lei 

Complementar nº 621, de 08/03/2012, art. 83 inciso IV; Instrução Normativa TCE-ES nº 

32/2014, art. 1º, inciso III, Normas e Procedimentos nº SPA-NP 01 e nº SPA-NP 05 – Anexo II 

- Manual de Orientações aos Usuários de Bens Permanentes Patrimoniais). 

 

5 – Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia 

de receitas de que resulte dano ao erário. 

 

Ocorre quando da concessão do benefício fiscal ou renúncia de receita não foi observado 

simultaneamente os seguintes quesitos: 

 

a) Estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 

em que iniciar sua vigência e nos dois seguintes; 

 

b) Atender ao disposto na LDO; e 

 

c) Atender a uma das condições previstas nos incisos I ou II do art. 14 da LRF. 
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As condições previstas no art.14 são: 
 

1. Demonstração de que o benefício concedido não afetará as metas de resultados 

fiscais, uma vez que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei 

orçamentária. A receita é estimada no momento da elaboração do projeto de lei 

orçamentária, momento em que a renúncia deve ser considerada. Como o benefício foi 

incluído, a despesa deve ser ajustada, mas precisamente cortada; 

 

2. Estar acompanhada de medidas de compensação, proveniente da elevação de 

alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tribute ou 

contribuição.  

 
 
6 – Prática de qualquer ato illegal, ilegítimo, irregular ou antieconômico 

de que resulte dano ao erário. 

 

Ocorre quando são verificadas irregularidades na comprovação da execução de despesas do 

convênio,  tais  como  documentos  fiscais  inidôneos,  pagamento  irregular  de  despesas, 

superfaturamento na contratação de obras e serviços, entre outros. Nestas situações, o débito 

original deverá ser quantificado conforme as irregularidades constatadas. (Fundamento legal: 

Lei Complementar nº 621, de 08/03/2012, art. 83 inciso VI). 

 

7 – Outras hipóteses previstas em lei ou regulamento. 

 

Além desses motivos, o art. 83 da Lei Complementar nº 621, de 08/03/2012, §§ 1º e 2º, o 

TCE-ES dispõe, in verbis: 

 

Art. 83. A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 
solidária, adotará providências com vistas à instauração de tomada de contas 
especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a 
quantificação do dano, quando caracterizadas:  
(…) 
§ 1º No caso de não cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Tribunal de 
Contas determinará a instauração da tomada de contas especial, fixando prazo para 
cumprimento da decisão.  
§ 2º Não atendida a determinação prevista no § 1º, o Tribunal de Contas, de ofício, 
instaurará a tomada de contas especial, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas nesta Lei Complementar. 
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IX – SITUAÇÕES EM QUE A TCE SERÁ DISPENSADA O 
ENCAMINHAMENTO E/OU ARQUIVADA ANTES DO 
ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS 
 

A Tomada de Contas Especial deverá ter dispensado seu encaminhamento e/ou arquivada 

anteriormente ao encameinhamento nas situações elencadas abaixo, conforme artigos 9º e 

10, da Instrução Normativa TCE-ES nº 32/2014: 

 

a) quando o valor do dano, atualizado monetariamente, for  igual ou inferior ao limite 

mínimo fixado pelo Tribunal de Contas do Estado, que atualmente é de 20.000 VRTE 

(art. 9º da IN TCE-ES n° 32/2014); 

 

b) recolhimento integral do débito, devidamente atualizado (art. 10 da IN TCE-ES n° 

32/2014); 

 

c) em se tratando de bens, sua respectiva reposição ou restituição da importância 

equivalente (art. 10 da IN TCE-ES n° 32/2014); 

 

d) aprovação da prestação de contas de convênio ou outro instrumento congênere, ou 

a regular comprovação da aplicação dos recursos, mesmo que extemporaneamente (art. 

10 da IN TCE-ES n° 32/2014); 

 

e)  comprovação da não ocorrência do dano imputado aos responsáveis (art. 10 da IN 

TCE-ES n° 32/2014). 
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X – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL-TCE. 
 

 

Quando da instauração do procedimento de Tomada de Contas especial, a autoridade 

administrativa competente deve designar uma comissão, através de Decreto a ser publicado 

no Diário Oficial do Município – D.O.M., para que promova os atos necessários ao 

processamento da TCE. 

 

A Comissão tomadora de Contas deve ser composta por por servidores públicos, no mínimo 

de 03 (três), titulares de cargo ou emprego público, de provimento efetivo, designados, 

competindo-lhes a formação, condução e instrução do procedimento. Os integrantes da 

comissão não poderão estar envolvidos com os fatos a serem apurados, possuir qualquer 

interesse no resultado da tomada de contas especial, devendo firmar declaração de que não 

se encontram impedidos de atuar no procedimento, podendo a escolha recair sobre servidores 

de outras secretarias ou órgãos. 
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XI – ATOS DA COMISSÃO 
 

Cabe à Comissão de Tomadas de Contas Especial, num prazo de 40 (quarenta) dias, 

promover todos os atos necessários ao bom andamento do procedimento administrativo, 

sobretudo, em conformidade com a SCI-NP 02, de 30/09/2015: 

 

a) Receber o processo e adota as providências necessárias à apuração dos fatos, 

identificação dos responsáveis e quantificação do dano, instruindo o processo, de 

acordo com os procedimentos do Manual de Orientação de Tomada de Contas 

Especial. 

 

b) Elaborar Ata de início dos trabalhos, convoca o possível responsável, por qualquer 

meio comprobatório do recebimento da comunicação, para prestar informações e 

demais esclarecimentos que se fizerem necessários, de acordo com a análise 

preliminar dos membros da comissão. 

 

c) Solicitar se necessário, ao Tribunal de Contas do Estado, por meio de Ofício, a 

prorrogação do prazo da TCE, em até 90 (noventa) dias contados a partir da 

publicação da Portaria de instauração. 

 

d) Elaborar relatório circunstanciado, que será instruído com os documentos e 

informações elencados no anexo único, contextualizando os fatos, evidências, 

conclusões, valor do possível dano e a responsabilidade dos agentes. 

e) Encaminhar os autos contendo o relatório para manifestação da CGM. 

 
Após análise e parecer da Controladoria Geral do Município – CGM, a comissão, em um prazo 

máximo de 06 (seis) dias deverá, em conformidade com a SCI – NP nº 02/2015 – Norma e 

Procedimento da Tomada de Contas Especial: 

 
a) Receber o processo; 

 

b) Se emitido parecer técnico pela CGM, atestar ciência, e encaminhar o processo 

contendo o relatório ao Ordenador de Despesas, para homologação. 
 

b.1) Se solicitado diligência(s), atender a(s) diligência(s), e encaminhar o processo à 

CGM, para emissão do parecer técnico. 
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XII - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS: 
 

 

 

Os débitos apurados serão corrigidos monetariamente pelo índice de atualização dos créditos 

tributários do Estado do Espírito Santo (VRTE) e acrescidos de juros de mora, nos termos do 

parágrafo único do artigo 150, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, capitalizados de 

forma simples, a partir da data do evento, quando conhecida, ou da data de ciência do fato 

pela Administração nos demais casos. 

 

Assim dispõe o parágrafo único, do artigo 150, da LC Estadual nº 621/2012, in verbis: 
 

Art. 150. (…) 
Parágrafo único. Os juros de mora incidentes sobre o débito e a multa atualizados 
monetariamente serão cobrados à taxa de um por cento ao mês ou fração. 
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XIII – ELEMENTOS INTEGRANTES DA TCE 
 

 

Devem  integrar  o  processo  de  Tomada  de  Contas  Especial  todos  os  documentos  que 

contenham informações referentes à demonstração do dano ao erário. Assim, conforme a SCI 

– NP nº 02/2015 - Norma e Procedimento da Tomada de Contas Especial, devem ser 

apresentados os seguintes elementos: 

 

I – ficha de qualificação do responsável, indicando: 

a) Nome completo, número do CPF e número da carteira de identidade; 

b) Endereço residencial e profissional completos. 

c) Cargo, função e matrícula, se servidor público. 

 

II – termo formalizador do convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere e 

respectivos anexos, quando for o caso, contendo: 

a) Cópias das notificações à entidade beneficiária, acompanhadas dos respectivos 

comprovantes de recebimento; 

b) Comprovantes de repasses e de recebimento dos recursos, da nota de empenho, 

da ordem de pagamento ou ordem bancária; 

c) Comprovação de retenção, pelo concedente, das parcelas vincendas, se for o 

caso. 

d) Justificativa quanto à devolução integral de recursos não utilizados na execução 

do objeto da avença, acompanhada do comprovante de devolução do valor 

devidamente corrigido, destacando-se as receitas obtidas nas aplicações financeiras 

realizadas. 

 

III – demonstrativo financeiro do débito, indicando: 

a) Valor original; 

b) Origem e data da ocorrência; 

c) Parcelas recolhidas e respectivas datas de recolhimento, se for o caso. 

 

IV- relatório da comissão, indicando de forma circunstanciada, o motivo determinante de 

instauração da Tomada de Contas Especial, os fatos apurados, as normas legais e 

regulamentares desrespeitadas, os respectivos responsáveis e as providências que 

devem ser adotadas pela autoridade competente para resguardar o Erário; 
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V – cópia do relatório da comissão de sindicância ou de inquérito se for o caso; 

 

VI– cópia das notificações de cobrança expedidas ao responsável, acompanhadas de 

Aviso de Recebimento ou qualquer outra forma que assegure a certeza da ciência do 

interessado; 

 

VII – demonstrativo do recebimento e aplicação de todos os recursos orçamentários e 

extra orçamentários utilizados, arrecadados, guardados, gerenciados ou administrados 

pela pessoa física, órgão ou entidade, se for o caso; 

 

VIII – manifestação da Procuradoria Geral do Município; 

 

IX – manifestação do responsável pelo órgão de controle interno, acompanhada do 

respectivo relatório, abordando os seguintes requisitos: 

a) adequada apuração dos fatos, indicando as normas ou regulamentos infringidos; 

b) correta identificação do responsável; 

c) precisa quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas; 

 

X – pronunciamento do ordenador de despesa ou de autoridade por ele delegada; 

 

XI – outras peças que permitam ajuizamento acerca da responsabilidade ou não pelo 

prejuízo verificado. 

 
Quando os fatos consigandos na Tomada de Contas Especial forem objetos de ação judicial, 

a comissão tomadora das contas fará constar, no respectivo relatório, informação sobre o 

ajuizamento do feito, inclusive a fase processual em que se encontra. 
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XIV – CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÂO 
 

 

Após a conclusão dos trabalhos pela comissão, os autos devem ser encaminhados ao 

dirigente do órgão ou entidade onde ocorreu o fato, para emissão de pronunciamento com a 

especificação das providências adotadas, a fim de resguardar o interesse público e evitar a 

repetição do ocorrido. As pormenorização deste ato, deverá ser materializada pela SCI – NP 

nº 02/2015 - Norma e Procedimento da Tomada de Contas Especial - TCE. 

 

Imediatamente após a conclusão dos trabalhos, a comissão deverá enviar os autos à 

Controladoria Geral do Município – CGM, conforme os prazos estabelecidos na SCI – NP nº 

02/2015 - Norma e Procedimento da Tomada de Contas Especial, para elaboração do relatório 

e certificado de auditoria. 

 

Em seguida, o processo de TCE deve ser encaminhado novamente à Comissão de Tomada 

de Contas Especial, que após ciência e providências, encaminhará ao Ordenador de 

Despesas para verificação do dano e encaminhamento à SEFA/DC, para registro dos fatos 

contábeis correspondentes. 

 

Em se tratando de bens, os autos deverão, ainda, ser remetidos ao setor de Patrimônio da 

Secretaria de Administração e Recursos Humanos – SEAD/DRH, com vistas à realização dos 

pertinentes registros patrimoniais. 

 

Além disso, nos casos em que houver dolo ou culpa do responsável pelo dano, uma cópia do 

relatório de conclusão da Tomada de Contas Especial – TCE, deve ser encaminhada à 

Gerência Geral de Licitações e Compras, para fins de anotações no registro cadastral dos 

credores/fornecedores com sanções previstas no SMARAPD-Materiais (Sistema de 

Credenciamento Unificado de Fornecedores da Prefeitura da Serra). Caso ocorra 

ressarcimento ao erário municipal, essas anotações cadastrais devem ser excluídas. 

 

Ultimadas as providências já mencionadas, os autos deverão ser devolvidos ao dirigente do 

órgão ou entidade para pronunciamento expresso e indelegável, sobre o relatório emitido pela 

CGM, atestando haver tomado conhecimento das conclusões neles contidas. 
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XV – FATORES QUE PROVOCAM O ENCERRAMENTO DA TCE 
 

O procedimento de TCE deve ser encerrado em qualquer fase, com comunicação 

subsequente ao Tribunal de Contas do Estado - ES para sustação das sanções legais quando, 

antes da sua conclusão, houver: 

 
a) ressarcimento integral do do dano, inclusive gravames legais, ou reposição do bem 

pelos responsáveis, em perfeito estado de conservação; 

b) reaparecimento ou recuperação do bem extraviado ou danificado; 

c) ausência de prejuízo ao erário; 

c) apresentação da prestação de contas extemporânea.  

 
Também devem ser consideradas encerradas, independentemente do valor envolvido, as 

Tomadas de Contas Especiais, cujas apurações concluírem pela responsabilidade do 

ressarcimento exclusivamente a terceiros, não vinculados à Administração Pública, devendo 

o órgão ou entidade adotar as providências administrativas ou judiciais cabíveis, fazendo-se 

o devido registro nos autos e no demonstrative do procedimento simplificado de que trata o 

item XIV deste Manual, salvo quando sujeitos ao dever de prestar contas por haver gerido 

recursos públicos. 

 

OBS¹:  Nas situações em que o ressarcimento do dano ocorrer mediante o desconto parcelado 

do débito nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, os documentos que 

evidenciarem a efetivação dos aludidos descontos e a memória de cálculo de débito deverão 

ser anexados aos autos do respectivo procedimento administrativo. 

 

OBS²:  Para que a Tomada de Contas Especial seja encerrada, é preciso que o material 

reposto, apreendido ou recuperado esteja em condições de uso e que fique comprovada a 

boa fé do gestor, bem como a inexistência de outras irregularidades. 

 

OBS³:  Ocorrendo a reposição do bem ou a indenização correspondente ao dano causado, a 

autoridade administrativa competente deve enviar cópia para os servidores envolvidos, bem 

como para o Secretário Municipal da Fazenda , setor da Contabilidade – SEFA/DC, 

responsável pelos registros contábil, financeiro e patrimonial, e arquiva o procedimento. 
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XVI – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
 

É importante ressaltar que a ausência de adoção das medidas administrativas internas com 

vistas à recomposição do Tesouro Municipal caracteriza grave infração à norma legal e sujeita 

a autoridade administrativa municipal omissa à responsabilidade solidária e às sanções 

cabíveis. 

 

Nesse sentido, a Lei Orgânica do TCE-ES - Lei Complementar nº 621, de 08 de março de 

2012, dispõe que a autoridade administrativa municipal competente que não adotar 

providências com vistas à instauração de Tomada de Contas Especial pode ser solidariamente 

responsabilizada, in verbis:  

 

Art. 83. A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 
solidária, adotará providências com vistas à instauração de tomada de contas 
especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a 
quantificação do dano, quando caracterizadas: 
I - omissão do dever de prestar contas; 
II - não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou 
Município; III - ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 
públicos; 
IV - ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de 
valores e bens; 
V - concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas 
de que resulte dano ao erário; 
VI - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo, irregular ou antieconômico de que 
resulte dano ao erário;  
VII - outras hipóteses previstas em lei ou regulamento. 

 
Insta salientar que a Instrução Normativa do TCE-ES nº 32/2014, em seu art. 17, dispõe  que 

o responsável pela unidade central do controle interno das unidades jurisdicionadas, ao 

tomarem conhecimento de omissão no dever de instaurar a Tomada de Contas Especial ou, 

ainda, de qualquer irregularidade ou ilegalidade, adotarão as medidas necessárias para 

assegurar o exato cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade solidária, em 

consonância com o art. 87 da Lei Complementar nº 621/2012 de 08/03/2012. E havendo as 

ocorrências previstas no art. 84, inciso III alíneas “e” ou “f” , o Tribunal providenciará a imediata 

remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público, para ajuizamento das 

ações civis e penais cabíveis.  

 
A Lei Orgânica do TCE-ES estabelece que, encerrados os prazos estabelecidos e não 

instaurados ou não conluídos o Processo de Tomadas de Contas especial, o Tribunal, de 

ofício instaurará a tomada de Contas Especial, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas na Lei Complementar. 
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XVII – GLOSSÁRIO DOS TERMOS UTILIZADOS EM TCE 
 

- TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCEsp): Procedimento administrativo efetuado pela 

autoridade competente, para verificação das entradas e saídas de dinheiro, bens, e valores 

públicos, em decorrência de: omissão no dever de prestar contas; não comprovação da 

aplicação dos recursos repassados pelo Município; existência de desfalque, desvio de bens 

ou valores;  ou ainda, prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte 

dano à Administração Municipal. O objetivo da TCEsp é a adoção das providências para 

apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano ao erário e 

obtenção do ressarcimento. 

 

 

- AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA A INSTA URAÇÃO DA TOMADA 

DE CONTAS ESPECIAL: Via de regra, a TCEsp deve ser instaurada pela autoridade 

administrativa competente do próprio órgão ou entidade jurisdicionada (responsável pela 

gestão dos recursos), depois de esgotadas as providências administrativas internas, com vista 

à recomposição do erário (Lista das autoridades - Item 06 do Manual de TCEsp). 

 

 

- AGENTE PÚBLICO: Todo aquele que, por força de lei, contrato, convênio ou qualquer outro 

vínculo jurídico preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, direta ou 

indiretamente, à administração direta ou indireta do Poder Executivo do Município do Recife. 

 

 

- RESPONSÁVEL:  qualquer pessoa que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou responda por 

dinheiros, bens e valores públicos da União ou que em seu nome assuma obrigação de 

natureza pecuniária, bem como o gestor de quaisquer recursos repassados pela União, 

mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito 

Federal, a Município, a entidades públicas e a organizações particulares; 

 

- COMISSÃO DESIGNADA PARA A APURAÇÃO DA TCEsp: É responsável por promover 

os atos necessários ao processamento da TCEsp e deve ser composta por 03 (três) 

servidores, preferencialmente efetivos, estranhos ao setor onde ocorreu o fato motivador, e a 

escolha pode recair sobre servidores de outros órgãos e entidades (Atos da comissão - Item 

14 do Manual de TCEsp). 
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- CONVÊNIO: acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos financeiros de 

dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como 

partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, 

e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, do Distrito Federal ou 

municipal, direta ou indireta, consórcios  públicos,  ou  ainda,  entidades  privadas  sem  fins  

lucrativos,  visando  à  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; 

 

- CONCEDENTE: órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, 

responsável pela transferência dos recursos financeiros e pela descentralização dos créditos 

orçamentários destinados à execução do objeto do convênio; 

 

- CONVENENTE: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer 

esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a 

administração pública federal pactua a execução de programas, projetos e atividades de 

interesse recíproco; também entendido como contratado no âmbito do Contrato de Repasse; 

 

- CONTRATO DE REPASSE:  instrumento administrativo por meio do qual a transferência dos 

recursos financeiros processa-se por intermédio de instituição ou agente financeiro público 

federal, atuando como mandatária da União; 

 

- CONTRATANTE:  órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União 

que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição 

financeira federal (mandatária) mediante a celebração de contrato de repasse; 

 

- CONTRATADO:  órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer 

esfera de governo com a qual a administração federal pactua a execução de contrato de 

repasse. 

 

- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS:  instrumento jurídico que regula a 

prestação de serviços realizados pela mandatária da União a favor do concedente, que deve 

conter as atribuições delegadas, as limitações do mandato e a forma de remuneração pelos 

serviços; 
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- CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO OU FORNECIMEN TO - CTEF: 

instrumento jurídico que disciplina a execução de obra, fornecimento de bem ou serviço, 

regulado pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes à matéria, 

tendo como contratante o ente que figura como convenente; 

 

- CONSÓRCIO PÚBLICO:  pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, 

na forma da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005; 

 

- DÉBITO ORIGINAL:  valor histórico apurado como dano ao Erário; quantia levantada como 

devida na tomada de contas especial, antes da aplicação da atualização monetária e dos juros 

legais de mora. 

 

- DÉBITO ATUALIZADO:  valor referente ao débito original acrescido da atualização 

monetária e dos juros legais de mora, até a data da última atualização ou da data do 

encaminhamento da última notificação ao responsável. 

 

- DIRIGENTE: aquele que possua vínculo com entidade privada sem fins lucrativos e detenha 

qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os conselheiros, presidentes, diretores, 

superintendentes, gerentes, dentre outros; 

 

- INTERVENIENTE: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer 

esfera de governo, ou entidade privada que participa do convênio para manifestar 

consentimento ou assumir obrigações em nome próprio; 

 

- PROPONENTE: órgão ou entidade pública ou privada sem fins lucrativos credenciada que 

manifeste, por meio de proposta de trabalho, interesse em firmar instrumento regulado pela 

Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011; 

 

- EXECUTOR/FORNECEDOR:  pessoa  física  ou  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  

responsável  pela execução de obra ou fornecimento de bem ou serviço, nos termos da  Lei 

nº 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes a matéria, a partir de contrato de execução 

ou fornecimento firmado com órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 

de qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos; 

 

- ETAPA OU FASE:  divisão existente na execução de uma meta; 

 

- META:  parcela quantificável do objeto descrita no plano de trabalho; 
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- OBJETO:  produto do convênio, contrato de repasse ou termo de cooperação, observados o 

programa de trabalho e as suas finalidades; 

 

- PADRONIZAÇÃO:  estabelecimento de critérios e indicadores a serem seguidos nos 

convênios com o mesmo objeto, definidos pelo concedente, especialmente quanto às 

características do objeto e ao seu custo; 

 

- PROJETO BÁSICO:  conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado 

com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite 

a avaliação do custo da obra ou serviço de engenharia e a definição dos métodos e do prazo 

de execução; 

 

- ÓRGÃOS  DE  CONTROLE:   instituições  vinculadas  aos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  

da  União,  dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que possuem designação 

constitucional para orientar, auditar, fiscalizar e acompanhar a execução dos programas, 

projetos e atividades de governo nos aspectos de legalidade, economicidade e eficiência; 

 

- TERMO ADITIVO:  instrumento que tenha por objetivo a modificação do convênio já 

celebrado, vedada a alteração do objeto aprovado; 

 

- TERMO DE COOPERAÇÃO:  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, fundação pública ou empresa estatal dependente; 

 

- TERMO DE PARCERIA:  instrumento jurídico previsto na Lei nº 9.790, de 23 de março de 

1999, para transferência de recursos para organizações sociais de interesse público; e  

 

- TERMO DE REFERÊNCIA:  documento apresentado quando o objeto do convênio, contrato 

de repasse ou termo  de  cooperação  envolver  aquisição  de  bens  ou  prestação  de  

serviços,  que  deverá  conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela 

Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no 

mercado da região onde será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de 

execução do objeto. 



29 
 

 

XVIII – BIBLIOGRAFIA 
 

• BARROS, Emílio Carlos da Cunha. Gestão de Recursos Públicos e Gestão 

Administrativa. Brasília, DF: Brasília 

 

• Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

 

• Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

 

• Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

• Lei Federal nº. 101 de 04 de maio de 2000. 

 

• Decreto Municipal nº. 2.709, de 03 de maio de 2010. 

 

• Lei Complementar Estadual n° 621, de 08 de março de 2012. 

 

• Resolução TCEES n° 261, de 04 de junho de 2013. 

 

• IN/TCEES n° 32, de 04 de novembro de 2014. 

 

• Lei Orgânica do Município de Serra/1990. 

 

• Manual de Orientações aos Usuários de Bens Permanentes Patrimoniais - Anexo II da 

Norma e Procedimento nº SPA-NP 01 - Registros, Controle, Cessão e Inventário de 

Bens Imóveis. Elaborada pela SEAD, Decreto nº 6.630, de 30/09/2015. 

 

• Manual de Orientações aos Usuários de Bens Permanentes Patrimoniais - Anexo II 

Norma e Procedimento nº SPA-NP 05 - Providências em caso de extravio e furto de 

bens. Elaborada pela SEAD, Decreto Municipal nº 6.630, de 30/09/2015. 



                                                                                                                                    
 

 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SCI-NP 

03 

Assunto: 
EMISSÃO DE PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS 

Versão: 
02 

Data de elaboração: 
16/12/2013 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Controladoria Geral do Município 

Revisada em: 
17/08/2015 

Revisada por: 
CGM 

Anexos: 
Anexo I – Fluxograma 

Aprovação: 
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

 
1. Finalidade: 

Dispor sobre as rotinas e os procedimentos de controle a serem observados na elaboração do Relatório Conclusivo de 
Prestação de Contas Anual Consolidado da Prefeitura Municipal da Serra - PMS e do Instituto de Previdência da Serra – 
IPS. 

2. Abrangência: 

Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e da Administração Indireta. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Lei Orgânica do Município de Serra. 

Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 

Lei Federal nº 4.320/1964. 

Lei Complementar Estadual n° 621, de 08 de março de 2012. 

Resolução TCEES n° 261, de 04 de junho de 2013. 

Resolução nº 227 do TCEES, de 25 de agosto de 2011. 

Instrução Normativa n°. 28 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e alterações. 

4. Conceitos: 

Parecer Conclusivo - Constitui-se em documento a ser inserido nos processos de contas anuais, que apresenta avaliação 
conclusiva do Sistema de Controle Interno sobre a gestão examinada, devendo ser assinado pelo Órgão de Controle 
Interno Municipal, Controladoria Geral do Município - CGM. 

Contas Anuais - É o processo formalizado pelo qual, o Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara e o Diretor do IPS, 
ao final do exercício, em cumprimento à disposição legal, relatam e comprovam os atos e fatos ocorridos no período, com 
base e em conjunto de documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, compatibilizados com PPA, LDO e LOA. 

Unidade Gestora – Unidade que realiza atos de gestão, orçamentária, financeira, patrimonial e de controle, cujo titular 
está sujeito à prestação de contas. 

Ordenador de Despesa - É toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de 
pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos. 

5. Competência e Responsabilidades: 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM, por meio da Gerência de Controle Interno - CGM/GCI, controlar e 



                                                                                                                                    
 

acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos procedimentos de 
controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

6. Procedimentos: 

  

 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA CGM 

6.1 – Controladoria Geral/Subcontrolador 

 6.1.1 - Solicita, via e-mail, às Gerências de Controle Interno e Auditoria Interna, Relatório Gerencial Anual das 
 Atividades, no qual deverá constar todas as atividades desenvolvidas por gerência. 

 

6.2 – Gerencia de Controle Interno e Gerência de Auditoria Interna/CGM 

6.2.1 – Recebe a solicitação e elabora o Relatório Gerencial Anual das Atividades, contendo no mínimo: 

a) Ações preventivas/concomitantes de controle interno; 

b) Participações em comissões e grupos de trabalho; 

c) Contribuições em decretos, leis, portarias e editais; 

d) Estudo/trabalhos técnicos diversos; 

e) Auditorias e follow up. 

 6.2.2 - Encaminha o Relatório Gerencial Anual das Atividades ao Subcontrolador para consolidação. 

 

6.3 – Subcontrolador 

6.7.1 - Recebe os Relatórios Gerenciais, consolida os dados e elabora o Relatório Anual de Atividades da CGM. 

6.7.2 – Encaminha o Relatório Anual de Atividades CGM ao Controlador (a) Geral 

 

6.4 – Controlador(a) Geral 

6.4.1 – Recebe e  analisa 

6.4.2 – Se aprovado, encaminha ao Gabinete do Prefeito até 30 de janeiro. 

6.4.3 – Se necessário, solicita retificação e encaminha ao Subcontrolador 

 

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO (RELOCI E RELUCI)  CGM 

 

6.5 – Controlador(a) Geral 

6.5.1 – Solicita por meio de ofício ao IPS e à SEFA, que é a secretaria responsável em elaborar  as Prestações 
de Contas das Unidades Gestoras da gestão desconcentrada, o encaminhamento dos Balanços 
Orçamentários, Financeiros, Patrimoniais, Demonstrações das Variações Patrimoniais e demais 
documentos necessários à prestação de contas, para elaboração dos Relatórios e Pareceres  
Conclusivos. 

6.6 - Gabinete da Secretaria de Finanças - SEFA/GAB 

6.6.1 - Recebe a solicitação e providencia os documentos conforme subitem 6.5.1 e demais documentos 
necessários à elaboração dos Relatórios e Pareceres Conclusivos. 

6.6.2 - Encaminha a documentação à Controladoria Geral, via ofício, até o prazo limite de 30 de janeiro. 

6.7 – Instituto de Previdência da Serra/IPS 

6.7.1 - Recebe a solicitação e providencia os documentos conforme subitem 6.5.1 e demais documentos 
necessários à elaboração do Relatório e Parecer Conclusivo. 

6.7.2 - Encaminha a documentação à Controladoria Geral, via ofício, até o prazo limite de 30 de janeiro. 

6.8 – Controlador(a) Geral 

6.8.1 - Recebe os documentos solicitados no subitem 6.5.1 e encaminha ao Subcontrolador para conferência, 
análise e posterior elaboração dos Relatórios e Pareceres Conclusivos sobre as contas anuais, em 
conformidade com as Instruções Normativas do TCEES. 



                                                                                                                                    
 

6.9 – Subcontrolador 

6.9.1 -  Reúne e coordena a equipe CGM para início dos trabalhos de análise da PCA; 

6.9.2 – Se necessário solicita diligência às Unidades Gestoras 

6.9.3 – Elabora os Relatórios e Pareceres Conclusivos em conjunto com a equipe CGM 

6.9.4 – Encaminha ao Controlador Geral 

 

6.10 – Controladoria Geral 

6.10.1 - Recebe os documentos, analisa e aprova. 

 6.10.1.1 – Se não aprovado, retorna para adequações. 

6.10.2 – Encaminha os Relatórios e Pareceres Conclusivos ao Gabinete do Prefeito para ciência e elaboração do 
PROEXE (Pronunciamento expresso do Chefe do Poder atestando ter tomado conhecimento das 
conclusões contidas no parecer conclusivo), por Unidade Gestora, conforme Instrução Normativa do 
TCEES. 

6.11 - Gabinete do Prefeito 

6.11.1 - Recebe os Relatórios e Pareceres Conclusivos, elabora o PROEXE e encaminha à CGM. 

 

6.12 – Controladoria Geral 

6.12.1 - Recebe o PROEXE referente a cada Unidade Gestora 

6.12.2 – Encaminha os Relatórios e Pareceres Conclusivos, com o PROEXE, à SEFA e ao IPS. 

6.13 - SEFA 

6.13.1 - Recebe os Relatórios e Pareceres Conclusivos sobre as contas anuais das Unidades Gestoras, anexa 
aos demais documentos relativos à prestação de contas anual e envia  ao Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo e à Câmara Municipal. 

6.14 - IPS 

6.13.1 - Recebe o Relatório e Parecer Conclusivo sobre as contas anuais, anexa aos demais documentos relativos 
à prestação de contas anual e envia ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e à Câmara 
Municipal. 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 - O responsável pela Unidade Central de Controle Interno deve assinar o Relatório Conclusivo do Controle Interno. 

7.2 - A Prestação de contas do Prefeito é realizada em 2 (dois) volumes, sendo que 1 (um) deve ser encaminhado ao 
Gabinete do Prefeito e o outro ao Tribunal de Contas, no prazo limite de 31 de março. 

7.3 - O Gabinete do Prefeito deve encaminhar à Câmara Municipal de Vereadores a Prestação de Contas Anual do 
Prefeito, para apreciação e aprovação. 

7.4 - Esta Norma de Procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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1. Finalidade: 

Estabelecer os padrões e definir procedimentos e metodologia para a realização de auditorias internas, no âmbito das 
administrações direta e indireta ou pessoas beneficiadas com recursos públicos do Município de Serra, a serem 
observados pela Controladoria Geral do Município, bem como pelas unidades executores do Sistema de Controle Interno. 

2. Abrangência: 

Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e da administração indireta. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, artigos 31, 70 e 74. 

Lei Orgânica do Município de Serra, artigos 190. 

Lei Federal nº 4.320/1964, artigos 76, 77, 78, 79 e 80. 

Lei Federal Complementar nº 101/2000, artigos 54 e 59. 

Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna. 

Resolução CFC nº 986/03, alterada pela Resolução CFC nº 1.329/2011, que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade 
- NBC TI 01. 

Resolução TC/ES n° 227, de 25 de Agosto de 2011. 

Lei Municipal nº 4.080/2013. 

Lei Municipal nº. 4.109/2013. 

4. Conceitos: 

Auditoria - É um processo sistemático, documentado e independente de se avaliar objetivamente uma situação ou 
condição para determinar a extensão na qual critérios são atendidos, obter evidências quanto a esse atendimento e relatar 
os resultados dessa avaliação a um destinatário predeterminado. 

Auditoria Interna - A auditoria Interna é uma atividade de avaliação independentemente e de assessoramento da 
administração, voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controle, bem como 



                                                                                                                                    
 

da qualidade do desempenho das áreas, em relação às atribuições e aos planos, às metas, aos objetivos e as políticas 
definidos para as mesmas. 

Classificação 

 I. Auditoria de Avaliação da Gestão: esse tipo de auditoria objetiva emitir opinião com vistas a certificar a 
regularidade das contas, verificar a execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes, a probidade na aplicação 
dos dinheiros públicos e na guarda ou administração de valores e outros bens do município ou a ele confiados, 
compreendendo, entre outros, os seguintes aspectos: exame das peças que instruem os processos de tomada ou 
prestação de contas; exame da documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos; verificação da eficiência 
dos sistemas de controles administrativo e contábil; verificação do cumprimento da legislação pertinente; e avaliação 
dos resultados operacionais e da execução dos programas de governo quanto à economicidade, eficiência e eficácia 
dos mesmos. 

 II. Auditoria de Acompanhamento da Gestão: realizada ao longo dos processos de gestão, com o objetivo de 
se atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de uma unidade, 
evidenciando melhorias e economias existentes no processo ou prevenindo gargalos ao desempenho da sua missão 
institucional. 

 III. Auditoria Contábil: compreende o exame dos registros e documentos e na coleta de informações e 
confirmações, mediante procedimentos específicos, pertinentes ao controle do patrimônio de uma unidade, entidade 
ou projeto. Objetivam obter elementos comprobatórios suficientes que permitam opinar se os registros contábeis foram 
efetuados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e se as demonstrações deles originárias 
refletem, adequadamente, em seus aspectos mais relevantes, a situação econômico-financeira do patrimônio, os 
resultados do período administrativo examinado e as demais situações nelas demonstradas. Tem por objeto, também, 
verificar a efetividade e a aplicação de recursos externos, oriundos de agentes financeiros e organismos internacionais, 
por unidades ou entidades públicas executoras de projetos celebrados com aqueles organismos com vistas a emitir 
opinião sobre a adequação e fidedignidade das demonstrações financeiras. 

 IV. Auditoria Operacional: consiste em avaliar as ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao 
processo operacional, ou parte dele, das unidades ou entidades da administração pública municipal, programas de 
governo, projetos, atividades, ou segmentos destes, com a finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão quanto aos 
aspectos da eficiência, eficácia e economicidade, procurando auxiliar a administração na gerência e nos resultados, 
por meio de recomendações, que visem aprimorar os procedimentos, melhorar os controles e aumentar a 
responsabilidade gerencial. Este tipo de procedimento de auditoria, consiste numa atividade de assessoramento ao 
gestor público, com vistas a aprimorar as práticas dos atos e fatos administrativos, sendo desenvolvida de forma 
tempestiva no contexto do setor público, atuando sobre a gestão, seus programas governamentais e sistemas 
informatizados. 

 V. Auditoria Especial: objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum 
ou extraordinária, sendo realizadas para atender determinação expressa de autoridade competente. Classifica-se 
nesse tipo os demais trabalhos de auditoria não inseridos em outras classes de atividades. 

Achado de Auditoria - Qualquer fato significativo, digno de relato pelo auditor, constituído de quatro atributos: situação 
encontrada, critério, causa e efeito. Decorre da comparação da situação encontrada com o critério e deve ser 
devidamente comprovado por evidências juntadas ao relatório. O achado pode ser negativo (quando revela 
impropriedade ou irregularidade) ou positivo (quando aponta boas práticas de gestão) 

Evidências - Informações obtidas durante a auditoria no intuito de documentar os achados e de respaldar as opiniões 
e conclusões da equipe, podendo ser classificadas como físicas, orais, documentais e analíticas. 

Controle Interno - Processo integrado efetuado pela direção e corpo de funcionários, estruturado para enfrentar os 
riscos e fornecer segurança aos procedimentos realizados pela administração municipal. 

Controles internos administrativos - Ações, métodos ou procedimentos adotados pela Prefeitura Municipal ou por 
um de seus órgãos, compreendendo a administração com seus diversos níveis gerenciais, relacionados com a 
eficiência operacional e obediência às diretrizes estratégicas, para possibilitar a realização de objetivos e metas 
estabelecidas. 

Sistema de controles internos - Conjunto integrado de componentes de controle de atividades utilizados pela 
Prefeitura Municipal, reduzindo os riscos e possibilitando um acompanhamento permanente dessas ações. 

Procedimentos e Técnicas de Auditoria - Constituem na aplicação de um conjunto de métodos e técnicas por parte 
do auditor, que lhe permite a obter evidências ou provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião e 
conclusões. 

Amostragem - É o procedimento pelo qual se obtém informação sobre um todo (população), examinando-se apenas 
uma parte do mesmo (amostra). A amostra deve ser representativa da população. Para uma amostra ser 
representativa, cada item da população deve ter a mesma chance de ser selecionado, ou seja, de ser incluído na 
amostra. 

Planejamento do Trabalho de Auditoria Interna - Compreende os exames preliminares das áreas, atividades, 
produtos e processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pela administração, devendo abranger todo o exercício a ser auditado. 



                                                                                                                                    
 

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna -PAAAI– Documento contendo a programação dos trabalhos de 
auditoria nas atividades da administração direta e indireta do Município de Serra, para o período de um ano. 

Programa de Auditoria - PA - É um programa de trabalho detalhado que se destina a orientar adequadamente o 
trabalho da equipe de auditoria, ao qual deverá: indicar a área auditada; definir os objetivos, definir o escopo, elaborar 
o cronograma de execução, definir os recursos humanos envolvidos (horas/homem),e; elaborar o roteiro de execução 
dos trabalhos. Configura-se a base dos procedimentos para a identificação, análise, avaliação e registro da informação 
durante a execução dos trabalhos. 

Papéis de Trabalho - É o conjunto de documentos e apontamentos com informações e provas reunidas pelo auditor, 
preparados de forma manual, por meios eletrônicos ou por outros meios, que constituem a evidência do trabalho 
executado e o fundamento de sua opinião. 

Relatório de Auditoria - É o produto final do trabalho da auditoria, onde se apresentam os comentários sobre achados, 
conclusões e recomendações. 

Aviso de Auditoria - Documento expedido para autorizar a realização dos serviços de auditoria. 

Monitoramento - Verificação posterior do cumprimento dos pontos das recomendações das auditorias apresentadas. 

Plano de Ação - Documento emitido e apresentado pelo órgão/entidade auditado, após o recebimento do relatório de 
auditoria, do qual constará a ação a ser implantada e/ou implementada com relação às recomendações pontuadas no 
relatório, indicando ainda o prazo e o servidor responsável pela mesma. 

Análise Preliminar do Objeto de Auditoria - Compreende o levantamento de todas as fontes de informações e a 
obtenção de dados dos quais serão extraídos os elementos necessários à compreensão da entidade e do objeto a ser 
auditado. 

5. Competência e Responsabilidades: 

1. Compete à Central de Controle Interno: 

 1.1 cumprir as determinações da Instrução Normativa, quanto às condições e procedimentos a serem observados 
no planejamento e na realização das auditorias internas; 

 1.2 prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos procedimentos de controle inerentes a presente Norma de 
Procedimento. 

 1.3 revisar e divulgar a Norma de Procedimento Instrução Normativa junto a todas as unidades da estrutura 
organizacional das administrações direta e indireta, que ficam sujeitas às auditorias internas; 

 1.4 manter a Instrução Normativa devidamente atualizada. 

2. Compete às Unidades Sujeitas às Auditorias Internas: 

 2.1 consultar a UCCI, por escrito, sobre os procedimentos a serem adotados, sempre que surgirem situações, 
relacionadas à atividade de auditoria interna, que não estejam contempladas ou adequadamente esclarecidas na 
Instrução Normativa; 

 2.2 manter a Instrução Normativa à disposição de todos funcionários da unidade, velando pelo seu fiel 
cumprimento, quanto às obrigações das unidades sujeitas às auditorias internas. 

6. Procedimentos: 

PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 

6.1 - Gabinete da Controladoria Geral do Município - CGM/GAB 

 6.1.1 - Realiza os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e a 
época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração, utilizando-se de 
variáveis como: a materialidade, a relevância e a criticidade. 

 6.1.2 - Elabora a proposta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAAAI) para o ano seguinte em 
conjunto com o Subsecretário e o Gerente de Auditoria. 

 6.1.3 - Revisa e envia a proposta de Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAAAI) ao Prefeito Municipal 
para aprovação. 

6.2 - Gabinete do Prefeito Municipal 

 6.2.1 - Analisa e aprova o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAAAI) 

       6.2.1.1 - Sugere alterações no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAAAI) e envia a CGM/GAB 

6.3 – Controladoria Geral do Município/GAB 

 6.3.1 - Recebe e aprova as alterações propostas pelo Prefeito 

 6.3.2 - Encaminha à CGM/SUB 

6.4 – Controladoria Geral do Município/SUB 



                                                                                                                                    
 

 6.4.1 - Acompanha a execução e desenvolvimento do PAAAI. 

 6.4.2 - Revisa, quando necessário o PAAAI. 

 6.4.3 - Encaminha o PAAAI à CGM/GAB 

6.5. - Gabinete da Controladoria Geral do Município - CGM/GAB 

 6.5.1- Encaminha o Aviso de Auditoria, com base no Plano Anual de Auditoria interna, para CGM/GAUD. 

 

6.6 - Gerência de Auditoria - CGM/GAUD. 

 6.6.1 - Recebe o Aviso de Auditoria e elabora o Plano de Auditoria, detalhando o que for necessário à 
compreensão dos procedimentos que serão aplicados, em termos de natureza, oportunidade, extensão, equipe técnica, 
entre outros, contendo: 

 · O cronograma de atividades 

 · A matriz de planejamento 

 · Os recursos materiais 

 · Os recursos humanos 

 6.6.2 - Encaminha o Plano de Auditoria à CGM/GAB. 

6.7 - Gabinete da Controladoria Geral do Município - CGM/GAB 

 6.7.1 - Recebe, confere e aprova o Plano de Auditoria (Anexo I). 

         6.7.1.1 - Sugere alterações e retorna a Gerencia de Auditoria. 

 6.7.2 - Encaminha o Plano de Auditoria à CGM/GAUD. 

6.8 - Gerência de Auditoria - CGM/GAUD 

 6.8.1 - Recebe o Plano de Auditoria aprovada pela CGM/GAB. 

 6.8.2 - Procede à análise preliminar do objeto de auditoria, à coleta de dados e à avaliação do sistema de controle 
Interno com a equipe destacada. 

 6.8.3 - Elabora ou atualiza o Programa de Auditoria – PA (Anexo II), com o que deverá ser verificado no decorrer 
da auditoria. 

 6.8.4 - Encaminha o Programa de Auditoria à CGM/SUBCONTROLADOR. 

6.9 – Controladoria Geral do Município - CGM/SUB 

 6.9.1 - Recebe e confere o PA. 

 6.9.2 - Encaminha o PA à CGM/GAB. 

6.10 - Gabinete da Controladoria Geral do Município - CGM/GAB 

 6.10.1 - Recebe e aprova o PA. 

          6.10.1.1 – Caso verificar se há inconsistências, sugere alterações e encaminha à CGM/GAUD. 

             6.10.2 – Elabora o Comunicado de Auditoria (Anexo III) e encaminha a Secretaria a ser Auditada e cópia a 
Gerência de auditoria. 

6.11 - Gerência de Auditoria - CGM/GAUD 

 6.11.1 - Recebe o PA aprovado e a cópia do Comunicado de Auditoria 

             6.11.2 - Reuni a equipe para início dos trabalhos de auditoria. 

EXECUÇÃO DA AUDITORIA 

6.12 - Gerência de Auditoria – CGM/GAUD 

 6.12.1 – Começa a execução do programa de auditoria. 

 6.12.2 - Prepara papéis de trabalho. 

 6.12.3 - Solicita documentação, através da Solicitação de Auditoria (SA). 

                     6.12.3.1 Caso não receber no prazo, reinterar. 

 6.12.4 - Utiliza-se de exames e investigações, incluindo testes de observância e testes substantivos, entrevistas, 
que irão permitir que o auditor interno obtenha subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações 
à administração. 

 6.12.5 - Registra os Achados de Auditoria, na Matriz de Achados (Anexo IV). 



                                                                                                                                    
 

 6.12.6 - Procede verificação “in loco”, se necessário. 

 6.12.7 - Elabora o Relatório preliminar de Auditoria 

 6.12.8 - Encaminha o relatório preliminar de auditoria com apresentação dos resultados, conclusões, propostas, 
recomendações e medidas corretivas à CGM/SUB. 

 

RELATORIO DE AUDITORIA INTERNA 

6.13 – Subcontroladoria Geral – CGM/SUB. 

 6.13.1 - Recebe e revisa o relatório preliminar de auditoria. 

  6.13.1.1 - Caso seja detectada a necessidade de correções, encaminha o relatório preliminar à 
CGM/GAUD (item 6.15), para regularização. 

 6.13.2 - Caso não seja detectada a necessidade de correção encaminha o relatório preliminar de auditoria à 
CGM/GAB. 

6.14 - Gabinete da Controladoria Geral do Município - CGM/GAB 

 6.14.1 - Recebe e revisa o relatório preliminar de auditoria e sendo conveniente, faz as próprias observações. 

 6.14.2 – Solicita reunião com o responsável pelo órgão que está sendo auditado e a equipe de auditoria, para 
oportunizar a sua manifestação. 

             6.14.3 - Encaminha o relatório preliminar de auditoria à CGM/GAUD para versão final. 

 

6.15 - Gerência de Auditoria - CGM/GAUD. 

 6.15.1 - Recebe o relatório preliminar de auditoria procedendo, se necessário, às correções sugeridas e/ou emite 
o relatório final de auditoria. 

 6.15.2 - Providencia a coleta das assinaturas, no relatório final de auditoria, do secretário, do subsecretário, dos 
auditores e técnicos envolvidos na auditoria. 

 6.15.3 - Encaminha o Relatório Final de auditoria para o CGM/GAB 

6.16 - Gabinete da Controladoria Geral do Município - CGM/GAB 

 6.16.1 - Elabora as correspondências para encaminhamento do relatório de auditoria aos destinatários, sendo: 

a) ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO, para conhecimento.                

 b) ao auditado para conhecimento e providências; 

  

FOLLOW UP 

6.17 - Gerência de Auditoria - CGM/GAUD. 

 6.17.1 - Elabora a matriz do Follow Up (Anexo V), contendo as recomendações relativas a auditoria realizada e 
determina prazo para resposta. 

 6.17.2 - Encaminha a matriz ao CGM/GAB para envio ao responsável da unidade ou órgão auditado. 

6.18 - Gabinete da Controladoria Geral do Município - CGM/GAB 

 6.18.1 - Recebe a matriz do Follow Up 

 6.18.2 - Encaminha a matriz do Follow Up ao responsável da unidade ou órgão auditado para providências. 

6.19 - Gerência de Auditoria - CGM/GAUD 

 6.19.1 - Monitora a resposta da matriz do Follow Up pela unidade ou órgão auditado. 

                  6.19.1.1 - No caso de não atendimento das recomendações, envia um modelo do “Plano de Ação” (Anexo V-
A), para preenchimento por parte do responsável pelo órgão. 

 

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO DE AUDITORIA 

6.20 - Gerência de Auditoria - CGM/GAUD. 

 6.20.1 - Elabora a matriz de monitoramento das auditorias realizadas. 

 6.20.2 - Encaminha a matriz ao CGM/GAB e solicita autorização para execução da Auditoria de Monitoramento 

6.21 - Gabinete da Controladoria Geral do Município - CGM/GAB 

 6.21.1 - Recebe a matriz dos monitoramentos (Anexo VI) de auditoria a realizar e elabora o Aviso de Auditoria, 



                                                                                                                                    
 

encaminha a CG/GAUD, devidamente autorizado. 

6.22 - Gerência de Auditoria - CGM/GAUD. 

 6.22.1 - Recebe a autorização com o Aviso de Auditoria. 

 6.22.2 - Procede à análise preliminar, reuni a equipe e elabora um roteiro para o monitoramento de auditoria. 

 6.22.3 - Encaminha o roteiro à CGM/GAB. 

6.23 - Gabinete da Controladoria Geral do Município - CGM/GAB 

 6.23.1 - Recebe o roteiro para o monitoramento e aprova, e solicita o início da auditoria pela CGM/GAB 

 

6.24 - Gerência de Auditoria - CGM/GAUD 

 6.24.1 – Inicia a auditoria de monitoramento 

             6.24.2 - Prepara papéis de trabalho. 

 6.24.3 - Registra os achados de monitoramento de auditoria na Matriz de Achados (Anexo IV). 

 6.24.4 - Elabora o relatório de monitoramento das auditorias realizadas com apresentação dos resultados, 
conclusões, propostas, recomendações e medidas corretivas. 

 6.24.5 - Encaminha o relatório de monitoramento de auditoria à CGM/SUB. 

6.25 – Subcontrolador Geral - CGM/SUB 

 6.25.1 - Recebe, confere o relatório preliminar de monitoramento de auditoria. 

          6.25.1.1 - Caso seja detectada a necessidade de correções, encaminha o relatório preliminar de 
monitoramento de auditoria à CGM/GAUD (item 6.26), para regularização. 

6.25.2 - Caso não seja detectada a necessidade de correção, encaminha o relatório preliminar de monitoramento 
de auditoria à CGM/GAB. 

6.26 - Gabinete da Controladoria Geral do Município - CGM/GAB 

 6.26.1 - Recebe e revisa o relatório preliminar de monitoramento de auditoria e sendo conveniente, faz as próprias 
observações. 

 6.26.2 - Encaminha o relatório à CGM/GAUD, para emissão do relatório final. 

6.27 - Gerência de Auditoria - CGM/GAUD 

 6.27.1 - Recebe o relatório preliminar de monitoramento de auditoria procedendo, se necessário, às devidas 
correções sugeridas e/ou emite o relatório final de monitoramento de auditoria. 

 6.27.2 - Providencia à coleta de assinaturas no relatório final de monitoramento de auditoria do secretário, 
subsecretário, auditores e técnicos da Controladoria, envolvidos na auditoria. 

 6.27.3 - Encaminha o relatório final à CGM/GAB. 

 

6.28 - Gabinete da Controladoria Geral do Município - CGM/GAB 

 6.28.1 - Recebe o relatório final e elabora as correspondências para apresentação do relatório de monitoramento 
de auditoria aos destinatários, sendo: 

             a) ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO para conhecimento. 

 b) ao auditado para conhecimento e providências; 

 6.28.2 - Encaminha as correspondências com o relatório aos destinatários. 

 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 - Na fase de análise preliminar do objeto de auditoria, de que trata o item 6.5.2, deverá ser agendada uma reunião 
inicial com o órgão da administração direta ou indireta a ser auditado. 

7.2 - Todos os documentos, papéis de trabalho e outros, gerados na realização da auditoria, deverão ser organizados, 
arquivados e controlados. 

7.3 - É parte integrante desta Norma de Procedimento o Manual de Procedimento de Auditoria da Controladoria Geral do 
Município. 

 



                                                                                                                                    
 

Monitoramento da Auditoria 
01 - O monitoramento das auditorias realizadas consiste no acompanhamento das providências adotadas pela unidade 
auditada em relação às determinações e recomendações constantes do relatório no qual deverá constar prazo para 
atendimento e comunicação das providências adotadas. 
 
02 - Compete a equipe que conduziu a auditoria de conformidade realizar o respectivo monitoramento. 
 
03 - A análise do atendimento das determinações e recomendações deve ser feita mediante preenchimento da Matriz de 
Monitoramento (Anexo III). 
 
04 - A quantidade e a periodicidade dos monitoramentos variarão de acordo com as particularidades, a complexidade e os 
prazos necessários para as implementações conforme estabelecido nos relatórios de auditoria. 
 
05 - É aconselhável que o cumprimento das recomendações seja verificado tão logo quanto possível, a fim de conferir 
tempestividade ao monitoramento. 
 
06 - Nos casos em que mais de um monitoramento seja necessário, cada trabalho deverá indicar a data prevista para a 
realização do próximo. 
 
07 - Ao formular determinações e recomendações e posteriormente monitorá-las, deve-se priorizar a correção dos 
problemas e das deficiências identificadas em relação ao cumprimento formal de deliberações específicas, quando essas 
não forem fundamentais à correção das falhas. 
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Anexo I – MODELO PLANO DE AUDITORIA 

 
 

 

 

 

 

PLANO DE AUDITORIA 

   xx/201X 

Entidades 

 

 

 

 

 XX 

Controladoria Geral 

XX 

Subsecretário da Controladoria geral 

EXX 

Equipe 

XX 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Foi solicitada a esta Controladoria Geral a realização de Auditoria objetivando a verificação 

da regularidade na contratação e execução do contrato de gestão com o xxxxxx, em virtude 

de mudanças da gestão, cuja finalidade é uma análise conclusiva sobre esta contratação. 

Os trabalhos serão realizados nas dependências da Controladoria Geral e xxxxxxxx e 

eventualmente onde for necessário para a realização das atividades de auditoria. 

As atividades serão desenvolvidas tendo este Plano de Atividades como base para execução 

desta auditoria. 

2. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

O Cronograma de atividades proposto apresenta-se a seguir, em formato de tabela: 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 

 
xx/xx a 

xx/xx/201x 

xx/xx a 

xx/xx/201x 

14/05 a 

18/05/201x 

Planejamento       

Construção da visão geral  X    

Construção do Plano de Auditoria  X    

Execução      

Análise da documentação recebida x   

Aplicação dos procedimentos de Auditoria   x x X 

Construção dos papeis de trabalho    x X 

Validação do Coordenador    x X 

Verificação In loco  x  

Reunião Final no órgão auditado    x   

Juntada de todos os papeis de trabalho     x   

Relatório      

Elaboração do Relatório     x  
Revisão do Relatório pelo Coordenador      x 

Revisão do Relatório pela Equipe     x  

Validação do Subsecretário     x  

Emissão do Relatório     x  
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3. PLANEJAMENTO 

3.1. Matriz de Planejamento 

OBJETIVO QUESTÕES DE AUDITORIA 
INFORMAÇÕES 
REQUERIDAS 

OBJETOS AUDITÁVEIS PROCEDIMENTOS 

VERIFICAÇÃO DO 
PROCESSO DE 
EXECUÇÃO 
FINANCEIRA DAS 
CONTRATAÇÕES 
DA ENTIDADE 

A execução financeira dos contratos está de 
acordo com a legislação aplicável? 

Instrumento contratual e 
respectivas publicações 
 
Termo do convênio 
 
Plano de Trabalho 
 
Planilha de Custos Contratada 
 
Processo de Prestação de contas 

-Processo de Prestação de Contas 
-Processo de pagamento 
-Relatório de Cumprimento de 
Metas 
-Relatório dos Resultados 
Alcançados 
-Folha de Pagamento  
-Pesquisas de preços/Notas 
Fiscais/Contratos Terceirizados 
 

P12- Check list de acordo com a 
legislação aplicável 
 
P13- Entrevistas com gestor e 
com técnicos da entidade 
 
P14- Amostragem 
 
P15- Visita às instalações dos 
programas 
 
P16 - Exame da documentação 
original das prestações de contas 
 
P17- Conferência de somas e 
cálculos 
 
P18- Exames de livros e registros 
auxiliares 
 
P19- Correlação entre as 
informações obtidas 
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3.2. Legislação Aplicável e Fontes de Informação 
 
 

 Constituição Federal;  

 Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 

 Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964 

  

3.3. Metodologia da Análise e Critério de Seleção 
 

A metodologia de análise dos trabalhos consistirá: 

 Análise de todos os volumes dos processos de contratação e execução do 

convênio. 

 Processos de prestação de contas da referida entidade, seguindo os critérios de 

valor, categoria (com  inclusão das metas e indicadores) e relevância derivada de 

achados de auditoria. 

 

4. PLANEJAMENTO DE REUNIÕES 
 

As reuniões de trabalho previstas são as seguintes: 

 

4.1. Reunião de apresentação da equipe 

Reunião de apresentação da equipe junto aos dirigentes do órgão auditado, na qual serão 

apresentados os principais critérios de auditoria inicialmente selecionados durante o 

planejamento, bem como o escopo e os objetivos do trabalho; Reunião para 

esclarecimentos de pontos de auditoria. 

Reunião para esclarecimentos de dúvidas importantes para continuidade dos trabalhos 

ou essenciais para entendimento de determinado ponto. 
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4.2. Reunião de Encerramento 

Reunião de encerramentos com o gestores do órgão auditado, para apresentação 
verbal das principais constatações de auditoria encontradas. 

 

A tabela a seguir detalha o cronograma das reuniões, os envolvidos e o local da realização. 

REUNIÃO DATA LOCAL 
COORDENADO

R 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Reunião de Apresentação  
xx/xx/xx2 xxxx X X 

Reunião de Esclarecimentos 
XX/XX/XX xxxx X X 

Reunião de Encerramento 
XX/XX/12 xxxxxx X X 

 
    

 

5. RECURSOS 
 

5.1. Recursos Humanos 

A Equipe de Trabalho será composta por 02(três) Auditores e 01(um) Coordenador que 

atuarão em todas as etapas do trabalho: Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e 

Encerramento.  

A Equipe designada para a auditoria é composta pelos Auditores: 

 nome xxxxx, matrícula xxxxxxxxxxxx;  Coordenador.  

nome xxxxxxxxxxxxxxx, matrícula xxxxxxxxxxxx. 

nome xxxxxxxxxxx , matrícula. 

 

5.2. Recursos Materiais 

Serão utilizados equipamentos de informática fixos, que já estão disponíveis nas estações 

de trabalho dos auditores. Os trabalhos da auditoria serão realizados no espaço físico da 

CGM . 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este documento teve o objetivo de apresentar o cronograma sugerido, a matriz de 

planejamento e os recursos a serem utilizados na auditoria nº xx/20xx.  

Serra, XX de xxxxx de 201x 

 

Elaboração: 

Gerencia de Auditoria 

Técnicos envolvidos 

 

Aprovado, 

 

Controlador Geral do Município 
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ANEXO II - MODELO PROGRAMA DE AUDITORIA 
 
ATIVIDADE: auditoria interna a ser realizada nos convênios com as entidades deste 
município. 
 
Nº Convênio:  
Nº Processo: 
 
OBJETIVO: 
 
Verificar se a entidade xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, observam os princípios 
básicos e procedimentos para elaboração de convênios regidos de acordo com o 
dispositivo no Art. 116 da Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 2709/2010 e Portaria 
Interministerial nº 507/2011, lei nº 4320/64 e demais normativos pertinentes a matéria. 
 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO 
 
A abrangência será os exames dos processos, verificação da execução efetiva do objeto, 
de acordo com o plano de trabalho aprovado no convênio, o cumprimento das metas, o 
alcance dos objetivos, a execução financeira, conforme, descrita no papel de trabalho 
em referência. 
 
 
AUDITORES ENVOLVIDOS 
 
Os auditores envolvidos são os pertencentes aos quadros internos da Prefeitura 
Municipal de Serra, a equipe que realizará a Auditoria é composta pelos seguintes 
servidores: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – matrícula xxx.xxx – Coordenador; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – matrícula xxx.xxx; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – matrícula xxx.xxx; 

 
PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

- Para exame do programa será utilizado o ROTEIRO PARA ANÁLISE; 
- As técnicas de auditoria utilizadas estão entre as previstas no manual de 

auditoria; 
- Serão usados modelos padronizados de papéis de trabalho; 
- arquivo permanente será consultado para fins de obtenção de dados referentes a: 

 
a) diligências formuladas pelo controle interno e externo; 

 
b) recomendações feitas em auditorias anteriores e constantes de relatórios 

enviados à unidade auditada. 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
 

Praça Drº Pedro Feu Rosa, nº 01, Centro-Serra/ES -  Cep: 29.176.091 
Telefone: (27) 3251-7553  /  (27) 3291-2350 

 
 

ROTEIRO DE TRABALHO 
 

CONVÊNIOS 
 

 
PROCEDIMENTOS 

 
FEITO POR 

 
REF. 

 
1. NA CELEBRAÇÃO 
 

1.1 Confirmar se a Área Técnica está elaborando o Plano de 
Trabalho, e se este plano vem sendo analisado, emitindo-se 
para as ações do objeto do convênio um parecer. 

 
1.2  Verificar se os Planos de Trabalho especificam claramente 

seus objetivos, ou seja: objeto de convênio; público alvo: 
metas a serem atingidas; vigência, com previsão de início e 
término; obrigações dos participantes; plano de aplicação de 
recursos; cronograma de desembolso. 

 
1.3 Verificar se a entidade proponente apresentou os 

documentos comprobatórios de habitação jurídica e de seus 
representantes legais, de qualificação técnica, quando for o 
caso, e de regularidade fiscal nos termos da legislação 
específica. 

 
Documentação necessária da entidade: 
 
a) Estatuto Consolidado ou Contrato Social com alterações; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes 

(CNPJ); 
c) Prova de regularidade para o INSS e FGTS; 
d) Prova de regularidade para a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal. 
 

  Documentação necessária dos representantes legais: 
 

a) Ata da Eleição dos Diretores; 
b) Procuração quando for o caso; 
c) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
d) Carteira de identidade. 

  

 
REVISADO POR: 

 
DATA:                          
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PROCEDIMENTOS 

 
FEITO POR 

 
REF. 

 
2. PROCEDIMENTOS 
 

2.1 Verificar se o responsável pela Área Técnica, à qual se 
vincula a ação em que a Entidade XXXXXX seja partícipe, 
está analisando e emitindo um parecer sobre o cabimento e 
propriedade do programa, projeto, plano de trabalho ou 
atividade a ser executada. 
A Área Técnica deverá ainda, indicar a qual rubrica do 
orçamento estarão associados os desembolsos previstos, 
efetuando o seu comprometimento; 

 
2.2 Verificar de o diretor técnico apreciou e aprovou o plano de 

trabalho proposto, submetendo esta decisão à ratificação do 
diretor administrativo e diretor superintendente ou 
presidente; 

 
2.3 Verificar se após a concordância da diretoria, a Área 

Técnica encaminhou à Unidade de Contratos e Convênios, 
toda documentação mencionada; 

 
2.4 Verificar se a Unidade de Contratos e Convênios abriu 

pastas específicas (processo) do convênio, que deverão ter 
numeração e discriminação sucinta do seu objeto; 

 
2.5 Verificar se a Unidade de Contrato e Convênios, elaborou 

minuta do convênio, submetendo-a à aprovação da: 
 

a) Área Financeira, quanto as cláusulas financeiras e de verbas; 
b) Assessoria Jurídica, quanto aos seus termos; 
c) Elaborou texto final e providencia de assinaturas dos 

convenientes; 
d) Enviou após assinaturas, cópia do Convênio para o 

convenente/Área Técnica e Área Financeira, da Entidade 
XXXXXXXXX, mantendo a via original do processo. 

 
2.6 Verificar se a área Técnica á qual o convênio esteja    

vinculado, efetuou a(s) ordem(ens) de pagamento(s), 
enviando-a(as) para Área Financeira, indicando o número 
do convênio. 
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PROCEDIMENTOS 

 
FEITO POR 

 
REF. 

 
3. ESTRUTURA DO CONVÊNIO 
 

3.1 Verificar se os convênios estão mantendo obrigatoriamente 
a numeração seqüencial.                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       

3.2 Verificar se o preâmbulo contém: 
 

a) nome e CNPJ dos órgão convenentes; 
b) nome, endereço, CPF e nº da identidade dos signatários 

do convênio, titulares ou procuradores. 
 

3.3 Verificar se os convênios contêm clausulas obrigatórias, 
estabelecendo: 
 

a) objeto e seus elementos característicos; 
b) participação de cada um dos convenentes; 
c) vigência, início, término e prazo para a prestação de 

contas; 
d) origem dos recursos e sua classificação no orçamento da 

Entidade XXXXXXX; 
e) liberação dos recursos obedecendo ao cronograma de 

desembolso, constante no Plano de Trabalho; 
f) definição, quando for o caso, do direito de propriedade dos 

bens, que tenham sido produzidos ou adquiridos; 
g) compromisso do convenente de restituir o valor transferido 

atualizado monetariamente no caso: 
  - dos recursos a serem creditados em conta específica                 

utilizados em finalidades diversas da estabelecida no 
convênio. 

  - não apresentar a prestação de contas no prazo exigido. 
  - da não execução do convênio. 
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PROCEDIMENTOS 
 

FEITO POR 
 

REF. 
 
4. CONDIÇÕES NÃO PERMITIDAS NA EXECUÇÃO DO 
CONVÊNIO, DE ACORDO ART.116 LEI 8.666/1993, 
DECRETO MUNICIPAL 2709/2010 E PORTARIA 
INTERMINISTERIAL Nº 507/2011. 
 

4.1 Verificar se, na execução do convênio, houve: 
a) Realização de despesa a título de taxa de administração; 
b) Pagamento de gratificações e despesas de consultoria ou 

assemelhada a servidores que pertençam aos quadros dos 
convenentes; 

Contratação de pessoal em caráter permanente ou transitório para 
atividades não compatíveis com seu objeto; 

c) Adiantamento com mudança de objeto; 
d) Utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida 

no convênio; 
e) Realização de despesas em data anterior ou posterior à 

vigência do convênio; 
f) Realização de despesas com juros e multas. 
 
 

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
5.1 Verificar se as prestações de conta dos convênios, contêm: 

 
    a)   Relatório de Execução Física; 

b)   Relatório de Execução – Receita e Despesas; 
c) Relação de Pagamentos Efetuados; 
d) Cópia dos extratos bancários que demonstrem a 

movimentação dos recursos, e se for o caso, comprovante 
de recolhimento a Entidade XXXXXX, do saldo do 
convênio não utilizado; 

e) Comprovação da contrapartida do parceiro. 
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PROCEDIMENTOS 

 
FEITO POR 

 
REF. 

 
6. CONCLUSÃO 
  
Efetue a conclusão sobre a área atentando para os seguintes 
aspectos:  
 

6.1 Se os controles internos são satisfatórios para atender aos 
objetivos de auditoria e assegurar um efetivo controle 
interno nesta área. 

6.2 Se os saldos estão corretamente apurados, e todas as 
transações relevantes foram adequadamente refletidas nas 
contas, e estão corretamente classificadas e descritas nas 
Demonstrações Financeiras. 

6.3 Se foram adotados princípios de contabilidade adequados e 
se são consistentes com o período anterior; 

6.4 Se foi observado no regulamento da Prefeitura Municipal 
de Serra/ES. 
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ANEXO III - MODELO COMUNICADO DE AUDITORIA 

 
 
CI/CGM  N. xx.xxx/20xx 
Comunicado de Auditoria nº xxxx/201x 
 
 

Em xx de xxxx de 20xx. 
 
 
À  
Secretaria xxxxxxxxx (nome da secretaria) 
Assunto: Auditoria nos serviços terceirizados 
 
 
A Controladoria Geral do município, conforme previsto do Plano Anual de Auditoria realizará 
Auditoria nos contratos terceirizados desta Secretaria. 
 
1.           A referida Auditoria será realizada no período de xxxx e xxxx do presente exercício e 
terá como objetivo verificar a regularidades dos contratos com base na lei nº 8666/93.. 
 
2.        Em atendimento ao disposto no art.  
 
3.        Informa-se, a seguir, os contratos, objeto dessa auditoria: 
 

a. Contrato nº xxx/20xx; Objeto xxxxxxx; 
b. Contrato nº xxx/20xx; Objeto xxxxxxx. 
 

4.       A equipe que realizará a Auditoria é composta pelos seguintes servidores: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – matrícula xxx.xxx – Coordenador; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – matrícula xxx.xxx; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – matrícula xxx.xxx; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – matrícula xxx.xxx. 
 

5.      Solicitamos que, oportunamente, seja(m) designado(s) servidor(es) qualificado(s) para 
os contatos que se fizerem necessários junto a equipe de auditoria. 
 
 
           Atenciosamente, 
 
 

Nome do Controlador Geral 
Controlador Geral do Município 
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ANEXO IV – MODELO MATRIZ DE ACHADOS 

 
Auditoria número: 
Unidade: Declarar o(s) nome(s) da(s) principais unidades(s) auditada(s) 
Objetivo: Enunciar de forma clara e resumida o objetivo da auditoria. 
 
 
DESCRIÇÃO DO 

ACHADO 
SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
OBJETOS CRITÉRIO EVIDÊNCIA 

ENCONTRADA 
CAUSA EFEITO ENCAMINHAMENTO 

PROPOSTO 

Deve ser 
preenchido o 
enunciado do 
achado, 
basicamente o 
título da 
irregularidade/ 
Impropriedade. 
 

Situação 
existente, 
identificada, 
inclusive com o 
período de 
ocorrência, e 
documentada 
durante a fase 
de execução da 
auditoria. 

Indicar o 
documento, 
o projeto, o 
programa, 
o processo, 
ou o 
sistema no 
qual  o 
achado foi 
constatado. 

Legislação, 
norma, 
jurisprudência, 
entendimento 
doutrinário ou 
padrão 
adotado. 

Informações 
obtidas durante 
a auditoria no 
intuito de 
documentar os 
achados e 
respaldar as 
opniões  e 
conclusões da 
equipe. 

O que 
motivou a 
ocorrência 
do 
achado. 

Consequências 
ou possíveis 
conseqüências 
do achado. 
Deve ser 
atribuída a 
letra”P” ou a 
letra “R”, 
conforme o 
efeito seja 
potencial ou 
real. 

Proposta da equipe 
de auditoria. Deve 
conter a 
identificação dos 
(os) responsável 
(eis). 

A1               

A2               

An               

 
 

Equipe de Auditoria: 

Nome e matrícula 

Supervisor: Nome e matrícula 

 

Instruções de preenchimento: 

A Matriz de Achados deve ser preenchida durante a fase de execução da auditoria, à medida que os achados vão sendo constatado s. Os esclarecimentos 

dos responsáveis acerca das causas dos achados, bem como da adequação dos critérios, devem ser colhidos ainda em campo, evitando-se mal 

entendidos que redundam em desperdício de esforços com a realização de audiências equivocadas. 

 

O preenchimento da coluna “critério” permite a revisão da fundamentação legal, da jurisprudência e da doutrina, diminuindo a possibilidade de 

eventuais omissões ou equívocos. A verificação da suficiência e qualidade das evidências evita diligências posteriores que retardam o encaminhamento 

do processo às instâncias superiores. A coluna “causa” está intimamente relacionada à imputação de responsabilidades em relação aos fatos 

encontrados na auditoria. A investigação acerca das causas deve ser feita quando relevante e necessária para dar consistência às propostas de 

encaminhamento, seja de aplicação de penalidades ou, em caso contrário, para afastar a ocorrência de irregularidades. A análise e o registro do 

“efeito” de cada ocorrência na coluna respectiva servem para dimensionar a relevância do próprio achado além de fornecer elementos para a 

formulação das propostas de encaminhamento. É possível que um mesmo benefício esteja associado a mais de um achado. 

 

Como etapa final de elaboração da matriz, a comparação das colunas “situação encontrada” e “encaminhamento” diminui a possibilidade de eventuais 

achados sem respectivas propostas de encaminhamento. 
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Relatório

Nº 
(3)

N.º 
(4)

Descrição Constatações 
(5) I ÑI AF D

0 0
- -

Legenda campo 8 - Status

I - Implementada

ÑI- Não implementada

AF - Ausência de fato similar

D - Dependentes de outras entidades

Total de Respostas

Matrícula

DECLARAÇÃO

Declaramos que as informações acima são exatas e representam os 
procedimentos adotados para sanar as fragilidades/impropriedades 

expressas nos relatórios emitidos pela Controladoria Geral do Município 
- CGM.  Declaramos também estarmos cientes de que essas 

informações estão sujeitas à confirmação pela CGM .

Serra / ES,        de           de           

Titular do órgão/entidade

Percentual de Respostas
0

ANEXO V - MODELO FOLLOW-UP -  PROVIDÊNCIAS PARA SANAR AS FRAGILIDADES/IMPROPRIEDADES

Órgão/entidade (1):
Exercício em exame (2): 

Constatações/Fragilidade/Impropriedade

Descrição Recomendações
(6)

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Ação efetivamente realizada para sanar a 
fragilidade/impropriedade ou justificativa para a 

não implementação ou apresentar o Plano de 
Ação. 

(7)

Status (8)

Praça Drº Pedro Feu Rosa, nº 01, Centro-Serra/ES - Cep: 29.176.091
Telefone: (27) 3251-7553 / (27) 3291-2350
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ANEXO V-A  -  MODELO DE PLANO DE AÇÃO 
 
 
 
Órgão Auditado: ….......................................................................... 
 
Relatório de Auditoria (ordinária ou extraordinária) nº: …................. 
 
 
 

Nº / NOME DO PONTO / 
RECOMENDAÇÃO DE AUDITORIA 

 

AÇÃO DATA PREVISTA SERVIDOR RESPONSÁVEL 

        

        
 
 
 
Comentários do Gestor 
 
a) Quais têm sido os maiores obstáculos/dificuldades para implantar as recomendações propostas? 
 
 
b) Outros comentários. 
 

Serra/ES, …... de ….......................... de ............. 
 

 

Secretário de.............................................. 
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ANEXO VI – MODELO MATRIZ DE MONITORAMENTO; 

 
Auditoria número: 
Unidade: Declarar o(s) nome(s) da(s) principais unidades(s) auditada(s) 
Objetivo: Enunciar de forma clara e resumida o objetivo da auditoria. 

 
 

DESCRIÇÃO DO 
ACHADO 

SITUAÇÃO 
ENCONTRADA 

DURANTE A 
EXECUÇÃO DA 

AUDITORIA 

ENCAMINHAMENTO 
PROPOSTO À ÉPOCA 

PRAZO CRITÉRIO SITUAÇÃO ATUAL 
(IMPLEMENTADA-
I/PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADA-

PI/NÃO 
IMPLEMENTADA-NI) 

EVIDÊNCIA 
ENCONTRADA 

NOVA PROPOSTA DE 
ENCAMINHAMENTO 

(Igual à matriz 
de achados) 
 
(Informar o 
item 
correspondente 
no relatório de 
auditoria). 

(Igual à matriz de 
achados).  
 
(Informar o item 
correspondente 
no relatório de 
auditoria). 

(Igual à matriz de 
achados).  
 
(Informar o item 
correspondente no 
relatório de 
auditoria). 

(Igual à matriz 
de achados).  
 
(Informar o 
item 
correspondente 
no relatório de 
auditoria). 

(Igual à matriz 
de achados).  
 
(Informar o 
item 
correspondente 
no relatório de 
auditoria). 

   

A1               

A2               
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Equipe de Auditoria: 

Nome e matrícula 

Supervisor: Nome e matrícula 

 

Instruções de preenchimento: 

O monitoramento das auditorias realizadas consiste no acompanhamento das providências adotadas pela unidade auditada em relação às determinações e 

recomendações constantes do relatório no qual deverá constar prazo para atendimento e comunicação das providências adotadas. 

 

A Matriz de Monitoramento deve ser preenchida após a fase de execução da auditoria, tomando-se por base a Matriz de Achados. 

 

Compete ao núcleo que conduziu a auditoria realizar o respectivo monitoramento. 

 

A análise do atendimento das determinações e recomendações deve ser feita mediante preenchimento da Matriz de Monitoramento (Anexo VI). 

 

A quantidade e a periodicidade dos monitoramentos variarão de acordo com as particularidades, a complexidade e os prazos necessários para as implementações 

conforme estabelecido nos relatórios de auditoria. É aconselhável que o cumprimento das recomendações seja verificado tão logo quanto possível, a fim de conferir 

tempestividade ao monitoramento. 

 

Nos casos em que mais de um monitoramento seja necessário, cada trabalho deverá indicar a data prevista para a realização do próximo. 

 

Ao formular determinações e recomendações e posteriormente acompanhá-las, deve-se priorizar a correção dos problemas e das deficiências identificadas em 

relação ao cumprimento formal de deliberações específicas, quando essas não forem fundamentais à correção das falhas. 

 

A nova proposta de encaminhamento deve ser formalizada mediante Comunicado de Auditoria (Anexo III). 
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ANEXO VII – MODELO EXTRATO DE ENTREVISTA 

 
 
 

 
Auditoria de Conformidade n: 
Unidade: Declarar o(s) nome(s) da(s) principais unidades(s) auditada(s) 
Objetivo: Enunciar de forma clara e resumida o objetivo da auditoria. 
 
 

Objetivo da entrevista 
O que e equipe pretende esclarecer por meio da 
entrevista   

Local da entrevista     

Data e horário     

Entrevistado (s) Indicar nome, cargo e função   

Entrevistador (es)     

Síntese das informações obtidas 
Resumir nesta coluna as perguntas efetuadas e as respostas dadas pelo (s) 
entrevistado (s) que forem consideradas relevantes para o 
desenvolvimento dos achados e das conclusões da auditoria. 

Evidências 
Fazer referência às evidências 

que corroborem as informações 
obtidas (se houver) 

    

    

   Identificação do (s) entrevistado (s) 

Nome Assinatura Local/Data 

      

      

      

   Identificação do (s) entrevistador (s) 

Nome Assinatura Local/Data 
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CGM/GAUDCGM/SUBGABINETE DO PREFEITOCGM/GAB

Início

Planejamento da Auditoria

Realiza os exames preliminares das áreas,
atividades, produtos e processos.

Elabora a proposta do PAAAI para o ano
seguinte.

Analisa e Aprova o PAAAI.

Recebe e aprova as alterações propostas
pelo Prefeito.

Sugere alterações no PAAAI
e envia a CGM/GAB.

Acompanha a execução e o 
desenvolvimento do PAAAI.

Revisa, quando necessário
o PAAAI.

Encaminha o Aviso de Auditoria, com base
no PAAAI para a CGM/GAUD.

Recebe o Aviso de Auditoria e
elabora o Plano de Auditoria contendo:

- O Cronograma de Atividades;
- A Matriz de Planejamento;
- Os Recursos Materiais;
- Os Recursos Humanos.

1/2

Revisa e envia a proposta de 
Plano Anual

de Atividades de 
Auditoria Interna (PAAAI)

ao Prefeito.

Encaminha à CGM/SUB.
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Recebe, podendo sugerir
alterações, confere e aprova o 

Plano de Auditoria. (Anexo I)

Recebe o Plano de Auditoria
aprovado pela CGM/GAB.

Procede à análise 
preliminar do objeto de

auditoria.

Recebe e Confere o Programa de 
Auditoria - PA.

2/3
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Encaminha Plano de Auditoria
à CGM/GAUD.

Elabora ou atualiza o Programa
de Auditoria. (Anexo II)

Encaminha Programa 
de Auditoria à CGM/SUB.

Encaminha Programa 
de Auditoria à CGM/GAB.

Recebe e aprova o Programa de 
Auditoria - PA.

Se houver inconsistências,
sugere alterações e encaminha

à CGM/GAUD.

Elabora o Comunicado de Auditoria
(Anexo III), e encaminha a

secretaria a ser Auditada e cópia
à Gerência de Auditoria. 

Recebe o Programa de 
Auditoria - PA aprovado e a cópia

do Comunicado de Auditoria.

Reuni a equipe para início dos
trabalhos de Auditoria.
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Começa a execução do programa
de Auditoria.

Procede verificação “in loco”
se necessário.

Elabora o Relatório Preliminar
de Auditoria.

Recebe e revisa o relatório
Preliminar de Auditoria.
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Prepara papéis de trabalho. Encaminha o Relatório preliminar
À CGM/SUB.

Caso não receba, reinterar.

Procede com exames e investigações, testes
de observância e substantivos,

entrevistas para que o Auditor Interno obtenha
subsídios suficientes para fundamentar suas 

conclusões e recomendações à administração.

Recebe e revisa o relatório, sendo
conveniente, faz observações.

Solicita reunião com o responsável
pelo órgão a ser auditado e a equipe

de auditoria.

Execução de Auditoria

Solicita documentação, através da
Solicitação de Auditoria (SA).

Registra os Achados de Auditoria na
Matriz de Achados. (Anexo IV)

Relatório de Auditoria Interna

Caso haja necessidade
de correções, encaminha

o relatório preliminar à
CGM/GAUD.

Caso não ocorra a necessidade
de correções, encaminha o 

relatório preliminar à
CGM/GAB.

Encaminha o Relatório preliminar
à CGM/GAUD para versão final.

Recebe o relatório preliminar
de auditoria, corrige

e/ou emite o relatório final
de Auditoria.

Providencia a coleta 
das assinaturas.

Encaminha o Relatório Final
de Auditoria para à CGM/GAB.

Elabora as correspondências para
encaminhamento do relatório de 

auditoria aos destinatários:
a) Chefe do Poder Executivo;
b) Ao auditado para conhecimento
e providências.

ANEXO VIII - FLUXOGRAMA



Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo

Legenda: DocumentoTerminalDecisão
Conector 
ExternoAtividade

Armazen. 
Interno

Interface no 
Sistema

Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Notas
Explicativas Página: 4 de 5Conector

Sistema: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
Assunto: AUDITORIAS INTERNAS
Código: SCI-NP 04                     Data de Elaboração:14/10/2013  
Versão: 02                                  Data de Aprovação:     

CGM/GAUDCGM/GAUDCGM/GABCGM/GAUD

Elabora a matriz do Follow Up.
(Anexo V)

Recebe a matriz do Follow Up. Elabora a matriz de monitoramento
das auditorias realizadas.
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Encaminha a matriz ao CGM/GAB
para envio ao responsável da
unidade ou òrgão auditado.

Encaminha a matriz do Follw Up
ao responsável da unidade ou

òrgão auditado para providências.

Inicia a auditoria de monitoramento.

Prepara papéis de trabalho.

FOLLOW UP Planejamento e Execução do 
Monitoramento de Auditoria

Encaminha o Relatório de
Monitoramento de auditoria à

CGM/SUB.

Monitora a resposta da Matriz do
Follow Up pela unidade

ou ógão auditado.

No caso de não atendimento das
recomendações, envia um modelo

do “Plano de Ação” (Anexo V-A)para
preenchimento por parte do

responsável pelo órgão.

Encaminha a matriz a CGM/GAB
e solicita autorização para execução

da Auditoria de Monitoramento.

Recebe a matriz dos 
Monitoramentos. (Anexo VI) 

Elabora o Aviso de Auditoria e
encaminha à CGM/GAUD,
devidamente autorizado.

Procede à análise preliminar, reuni
a equipe e elabora um roteiro

para o monitoramento de 
auditoria.

Recebe a autorização com
Aviso de Auditoria.

Encaminha o roteiro à CGM/GAB.

Recebe o roteiro para o
monitoramento e aprova, e solicita

o início da auditoria pela
CGM/GAB.

Registra os achados de monitoramento
De auditoria na Matriz de Achados.

(Anexo IV)

Elabora o relatório de monitoramento
das auditorias realizadas,

com apresentação dos resultados
condições, propostas, recomendações

e medidas corretivas.
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Recebe e confere o relatório
preliminar de monitoramento

de auditoria.

Recebe e revisa o relatório preliminar
de monitoramento de auditoria,

podendo fazer observações.
Recebe o relatório preliminar procedendo,

se necessário, as devidas correções
sugeridas e/ou emite o 

Relatório Final de Monitoramento
de Auditoria.
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Encaminha o relatório à 
CGM/GAUD para

emissão do relatório final.

Caso seja detectada a
necessidade de correções,

encaminha o relatório
preliminar à CGM/GAUD

para regularização.

Providencia a coleta de assinaturas 
dos envolvidos na auditoria.

Caso não seja detectada
a necessidade de correção,

encaminha o relatório
preliminar à CGM/GAB.

Encaminha o relatório final
à CGM/GAB.

Recebe o relatório final e elabora
as correspondências para

apresentação do relatório de
monitoramento de auditoria
aos destinatários, sendo:

1) ao Chefe do Pode Executivo
para conhecimento.

2) ao auditado para conhecimento
e providências

Encaminha as correspondências
com o relatório aos destinatários.

Fim
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APRESENTAÇÃO	

 

 

 

Este manual foi elaborado com intuito de padronizar os procedimentos de auditoria na 

Controladoria Geral do Município de Serra/ES, objetivando apresentar conceitos e 

sistematizar práticas a serem observadas pelos servidores lotados na Gerencia de Auditoria 

e, com isso, instrumentalizar a execução das auditorias, de modo a atingir plenamente a 

missão institucional da CGM.   

A base teórica do manual, foi estudo realizado pela Controladoria Geral do Município do Rio 

de Janeiro- Subcontroladoria de Integração de Controles Auditoria Geral, ao qual tiveram  

como referencial teórico a literatura especializada e, principalmente, as experiências descritas 

em manuais de organismos de auditoria e controle, tais como o Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro – TCE-RJ, a Coordenadoria de Auditoria Interna da Companhia Nacional 

de Abastecimento – Conab, a Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, e, em especial, 

o Tribunal de Contas do Distrito Federal e também, teve como base, também,  o Manual de 

Auditoria de Conformidade do tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo-TCEES 

Este documento não esgota todos os assuntos relativos à auditoria, visto que há inúmeras 

variantes relacionadas às entidades e objetos auditados.  A intenção é, acima de tudo, dar 

início à padronização e ao aperfeiçoamento dos procedimentos adotados pelo corpo técnico 

da Controladoria Geral.   

A atualização do conteúdo deste Manual ocorrerá sempre que preciso, buscando o 

aprimoramento constante das práticas de auditoria, e, para tal, será imprescindível a 

contribuição de todo o corpo técnico.    
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5 

� INTRODUÇA� O  
 

 

O trabalho de auditoria na Gerencia de Auditoria- GAUD pode ser definido, como um conjunto 

de técnicas empregadas com o objetivo de avaliar, por meio de uma amostra, a aplicabilidade 

dos recursos públicos, confrontando seus processos de trabalho e resultados com referências 

técnicas e normativas. As atividades de auditoria, no exercício da função da Controladoria 

Geral, tem como propósitos:  

a) ser um importante componente de controle dos órgãos e entidades municipais na 

busca da otimização dos recursos, atuando para corrigir, de preferência preventivamente, 

os desperdícios, as impropriedades, disfunções, a negligência e a omissão, de forma a 

assistir a Municipalidade na consecução de seus objetivos estratégicos;  

b) a adequação dos controles internos administrativos exercidos nas diversas atividades 

e processos de trabalho realizados, proporcionando uma razoável garantia de que tais 

processos funcionam de acordo com o planejado; e  

c) fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle no Município, e prestar apoio ao 

Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, órgão de Controle Externo do Poder 

Executivo Municipal.  

Ressaltamos que, este Manual é parte integrante da Normas de Procedimento Administrativo 

SCI - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, Norma SCI 04 – Auditoria Interna. 
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� CONTROLE INTERNO BREVE ABORDAGEM 
 

Como a Controladoria Geral é o órgão central de Controle Interno, cabe uma abordagem do 

que é o controle interno. O Controle Interno é qualquer ação, método ou procedimento 

adotado por uma organização, compreendendo tanto a alta administração como os níveis 

gerenciais apropriados, relacionado com a eficiência operacional e obediência às diretrizes 

estratégicas, visando aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas sejam atingidos.   

Toda ação adotada pelo gestor no intuito de reforçar a possibilidade de que as metas e os 

objetivos estabelecidos sejam alcançados configura-se como um controle interno.  Os 

controles internos podem ser: 

a) preventivos: buscam evitar que fatos indesejáveis ocorram;  

b) detectivos: para detectar e corrigir fatos indesejáveis já ocorridos; e  

c) diretivos: para provocar ou encorajar a ocorrência de um fato desejável.  

São objetivos dos controles internos:  

a) salvaguardar os ativos de prejuízos decorrentes de fraudes ou de erros não 
intencionais;  

b) antecipar-se, preventivamente, ao cometimento de erros, desperdícios, abusos, 
práticas antieconômicas e fraudes;  

c) assegurar a validade e integridade dos dados financeiros e contábeis que serão 
utilizados pela gerência para a tomada de decisões;  

d) incrementar a eficiência operacional e promover a obediência às normas internas;  

e) assegurar aderência às diretrizes estratégicas, planos, normas e procedimentos do 
órgão; e  

f) propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive de caráter 
administrativo/operacional, sobre os resultados e efeitos atingidos.   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

M
a

n
u

a
l 

d
e

 A
u

d
it

o
ri

a
 I

n
te

rn
a

 C
G

M
/S

E
R

R
A

/E
S

 

7 

! CONCEITOS DE AUDITORIA 
 

 

Nos termos das Normas de Auditoria Governamental (NAG), auditoria é o exame 

independente, objetivo e sistemático de dada matéria, baseado em normas técnicas e 

profissionais, no qual se confronta uma condição com determinado critério com o fim de emitir 

uma opinião ou comentários (NAG 1102).  

Nesse contexto, especificamente, a auditoria governamental é o exame efetuado em 

entidades da administração direta e indireta, em funções, subfunções, programas, ações 

(projetos, atividades e operações especiais), áreas, processos, ciclos operacionais, serviços, 

sistemas e sobre a guarda e aplicação de recursos públicos pelos responsáveis, em relação 

aos aspectos contábeis, orçamentários, financeiros, econômicos, patrimoniais e operacionais, 

assim como acerca da confiabilidade do sistema de controles internos (NAG 1102.1).  

Cabe ressaltar que ela é realizada por técnicos, por intermédio de levantamentos de 

informações, análises imparciais, avaliações independentes e apresentação de informações 

seguras, devidamente consubstanciadas em evidências, segundo os critérios de legalidade, 

legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, ética, transparência e 

proteção do meio ambiente, além de observar a probidade administrativa e a responsabilidade 

social dos gestores da coisa pública (NAG 1102.1).  

Como um dos principais instrumentos de controle da gestão dos recursos públicos, a auditoria 

governamental caracteriza-se pela utilização de métodos, técnicas e procedimentos 

adequados para a consecução dos trabalhos e alcance de sua finalidade, a saber, a de 

permitir aos auditores expressar opinião ou emitir comentários sobre a adequação da matéria 

examinada (NAG 4101). 

O objetivo de um exame de auditoria governamental é expressar opinião ou emitir comentários 

sobre a adequação da matéria examinada e, portanto, não é destinado especificamente a 

detectar erros, fraudes e outras irregularidades. Entretanto, ao efetuar seus exames e ao 

expressar sua opinião ou comentários, o profissional de auditoria governamental deve estar 

alerta à possibilidade da existência de erros, fraudes e outras irregularidades, que em alguns 

casos podem ser de tal grandeza que afetem a posição patrimonial, econômica e financeira, 

assim como as questões operacionais do ente auditado. 
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3.1. Auditoria Interna 
 

A Auditoria Interna tem por finalidade desenvolver um plano de ação que auxilie a organização 

a alcançar seus objetivos adotando uma abordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação 

e melhora da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos com o objetivo de adicionar 

valor e melhorar as operações e resultados de uma organização. 

O objetivo geral da Auditoria Interna é avaliar e prestar assessoramento a alta Administração 

e desenvolver adequadamente suas atribuições, proporcionando-lhe análises, 

recomendações e comentários objetivos, acerca das atividades examinadas. Para conseguir 

o cumprimento deste objetivo geral de serviços à administração, há necessidades de 

desempenhar atividades tais como: 

• Revisar e avaliar a eficácia, suficiência e aplicação dos controles contábeis, financeiros 

e operacionais. 

• Determinar a extensão do cumprimento das normas, dos planos e procedimentos 

vigentes. 

• Determinar a extensão dos controles sobre a existência dos ativos da empresa e da 

sua proteção contra todo tipo de perda. 

• Determinar o grau de confiança, das informações e dados contábeis e de outra 

natureza, preparados dentro da empresa. 

• Avaliar a qualidade alcançada na execução de tarefas determinadas para o 

cumprimento das respectivas responsabilidades. 

• Avaliar os riscos estratégicos e de negócio da organização 

A atividade de auditoria interna deve avaliar as exposições a riscos relacionadas à 

governança, às operações e aos sistemas de informação da organização, em relação a:  

• Alcance dos objetivos estratégicos da organização;  

• Confiabilidade e integridade das informações financeiras e operacionais;  

• Eficácia e eficiência das operações e programas;  

• Salvaguarda dos ativos; e  

• Conformidade com leis, regulamentos, políticas, procedimentos e contratos. 

A atividade de auditoria interna deve auxiliar a organização a manter controles efetivos a partir 

da avaliação sua eficácia e eficiência e da promoção de melhorias contínuas. 
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3.2. Tipos de auditoria 

De acordo com as Normas de Auditoria Governamental, as auditorias classificam-se em:  

a. Auditoria de regularidade 

b. Auditoria operacional  ou de desempenho 

 

3.2.1 Auditoria de regularidade  

A auditoria de regularidade, pelas NAG, abrange o exame e avaliação dos registros; das 

demonstrações contábeis; das contas governamentais; das operações e dos sistemas 

financeiros; do cumprimento das disposições legais e regulamentares; dos sistemas de 

controle interno; da probidade e da correção das decisões administrativas adotadas pelo ente 

auditado, com o objetivo de expressar uma opinião (NAG 1102.1.1).  

As auditorias de regularidade subdividem-se em:  

a. Auditorias de cumprimento legal ou conformidade,  

 Cujo objetivo é de emitir uma opinião que evidencie em que medida foram observados 

as leis, regulamentos, políticas, códigos estabelecidos, contratos, convênios ou outros 

acordos firmados, de modo a garantir uma correta avaliação da matéria fiscalizada, a 

partir de critérios adequados e predeterminados;  

b. Auditorias contábeis ou financeiras, 

Objetiva examinar as demonstrações contábeis e outros relatórios financeiros com o 

objetivo de expressar uma opinião – materializada em um documento denominado 

relatório de auditoria – sobre a adequação desses demonstrativos em relação às 

Normas de Auditoria Governamental, aos princípios de contabilidade, às Normas 

Brasileiras de Contabilidade, sejam elas profissionais ou técnicas, e à legislação 

pertinente. Em uma auditoria contábil o profissional de auditoria governamental deverá 

verificar se as demonstrações contábeis e outros informes representam uma visão fiel 

e justa do patrimônio envolvendo questões orçamentárias, financeiras, econômicas e 

patrimoniais, além dos aspectos de legalidade (NAG 1102.1.1.1).  
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3.2.2 Auditoria operacional ou de desempenho  

A auditoria operacional, tratada nas normas internacionais como auditoria de desempenho, 

compreende o exame de funções, subfunções, programas, ações (projetos, atividades, 

operações especiais), áreas, processos, ciclos operacionais, serviços e sistemas 

governamentais com o objetivo de se emitir comentários sobre o desempenho dos órgãos e 

das entidades da Administração Pública e o resultado das políticas, programas e projetos 

públicos, pautado em critérios de economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, 

ética e proteção ao meio ambiente, além dos aspectos de legalidade (NAG 1102.1.2). 

Destacamos que, os dois tipos de auditoria – a de regularidade ou a operacional – podem, na 

prática, ser realizados concomitantemente, porquanto são mutuamente reforçadoras: a 

auditoria de regularidade sendo preparatória para a operacional, e esta última levando à 

correção de situações causadoras de não conformidades(NAG4202.1) 

( E) TICA E CONDUTA DO AUDITOR  
 

Para efeito deste manual define-se o auditor como o servidor alocado nos trabalhos técnicos 

da Gerencia de Auditoria. Como servidor público municipal, o auditor está sujeito às normas 

descritas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do Município de Serra/ES 

– Lei nº 2.360/2011 de 15/01/2001. Além disso, no exercício de suas funções de controle, o 

auditor deverá proceder de acordo com as seguintes posturas:  

a) manter atitude de independência em relação à unidade auditada; 

b) manter atitude de serenidade e comportar-se de maneira compatível com o exercício da 

função pública; 

 c) agir mediante aos princípios da objetividade e da imparcialidade, as opiniões ou 

conclusões dos auditores devem ser tecnicamente fundamentadas, baseadas exclusivamente 

nas evidências obtidas e organizadas de acordo com as NAG, de modo a evitar a interferência 

de interesses pessoais e interpretações tendenciosas na apresentação e tratamento dos fatos 

levantados, abstendo-se, o Auditor, de emitir opinião ou conclusão preconcebida ou induzida 

por convicções políticas, partidárias, religiosas ou ideológicas.  

d) guardar sigilo sobre dados e informações de natureza confidencial, cuja divulgação possa 

comprometer a imagem de pessoas e/ou os resultados dos trabalhos realizados;  
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e) zelar para que pessoas não autorizadas não tenham acesso aos papéis de trabalho nos 

quais são registradas as informações referentes a trabalhos de auditoria; 

 f) buscar permanente aprimoramento profissional, a fim de se manterem devidamente 

atualizados e capacitados (NAG 3701), além de estarem sempre informados sobre novos 

eventos, métodos, técnicas, procedimentos, leis, normas e ferramentas voltadas para o 

adequado exercício das auditorias (NAG 3702). 

g) possuir conhecimento da finalidade, extensão e profundidade do trabalho a realizar;  

h) esclarecer, sempre que possível, todas as dúvidas durante a realização da auditoria e, se 

necessário, solicitar documentação adicional, informação complementar ou entrar em contato 

com sua respectiva Coordenadoria; 

 i) ser cortês com o auditado, sem, contudo, abrir mão das prerrogativas da função;  

j) recusar favores ou concessões das pessoas pertencentes direta ou indiretamente aos 

órgãos ou entidades;  

k) emitir opiniões sobre documentos ou situações examinadas, apoiando-se em fatos e 

evidências que permitam o convencimento razoável da realidade ou a veracidade dos fatos; 

l) a atitude do auditor deve ser proba, o que exige a condução dos trabalhos com uma atitude 

objetiva, baseada em fatos, e não ideológica em relação às entidades auditadas e aos 

usuários de seus relatórios.  

n) deve estar devidamente identificado com o uso do crachá; e                

m) vestir-se de maneira adequada à função de auditor. 

Os auditores internos devem possuir o conhecimento, as habilidades e outras competências 

necessárias ao desempenho de suas responsabilidades individuais. A atividade de auditoria 

interna deve possuir, ou obter, coletivamente o conhecimento, as habilidades e outras 

competências necessárias ao desempenho de suas responsabilidades. 

Os trabalhos de auditoria governamental, em face da sua amplitude, devem ser desenvolvidos 

por equipes multi-interdisciplinares nas mais diversas áreas do conhecimento, como: 

Administração, Atuariais, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, 

Pedagogia, Saúde, e Sociologia. 



 

 

 

 

 

 

M
a

n
u

a
l 

d
e

 A
u

d
it

o
ri

a
 I

n
te

rn
a

 C
G

M
/S

E
R

R
A

/E
S

 

12 

5 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

Os procedimentos de auditoria consistem em um conjunto de tarefas a serem levadas a efeito 

pela equipe de auditoria, com a finalidade de confirmar, ao final, se os critérios de auditoria 

são atendidos. São as investigações que permitem a formação fundamentada de opinião 

sobre o assunto auditado. 

 

                                       Fonte: Manual de Conformidade TCEES 

 

5.1 Descrição de técnicas de auditoria no detalhamento do procedimento  

As técnicas são as formas ou maneiras utilizadas na aplicação dos procedimentos com vistas 

à obtenção de diferentes tipos de evidências ou ao tratamento de informações. As NAG 

enumeram diversos procedimentos básicos que podem ser usados em qualquer auditoria 

governamental, utilizando-se qualquer meio, manual ou eletrônico (NAG 4402.2), conforme 

listados a seguir:  

a. Avaliação do sistema de controles internos (SCI) : determina a avaliação e a 

segurança do sistema, mediante a coleta, compilação, tabulação, julgamento e análise 

crítica de dados e informações objeto de atenção do Auditor. O exame e a avaliação do 

SCI devem ser realizados de acordo com o tipo de auditoria governamental (NAG 

4402.2.1); Nas auditorias de regularidade, os exames e as avaliações devem recair, 

principalmente, sobre os controles existentes para proteger o patrimônio e os recursos 
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públicos, para garantir a exatidão e a integridade dos registros orçamentários, 

financeiros e econômicos (NAG 4402.2.1.1); Na observância do cumprimento legal, nas 

auditorias de regularidade, o estudo e a avaliação devem recair, principalmente, sobre 

os controles que auxiliam a Administração Pública a cumprir as leis, as normas e os 

regulamentos (NAG 4402.2.1.3).  

b. Exame e comparação de livros e registros:  estabelecem o confronto, o 

cotejamento, a comparação de registros e documentos para a comprovação da validade 

e autenticidade do universo, população ou amostra examinada (NAG 4402.2.2);  

c. Conciliação : põe de acordo ou combina diferentes elementos, por meio de um 

conjunto de procedimentos técnicos utilizados para comparar uma amostra do universo 

com diferentes fontes de informações, a fim de se certificar da igualdade entre ambos 

e, quando for o caso, identificar as causas das divergências constatadas, avaliando 

ainda o impacto dessas divergências nas demonstrações e relatórios do ente público. 

As fontes-base de confirmação podem ser de ordem interna e externa (NAG 4402.2.3);  

d. Exame documental:  consiste em apurar, demonstrar, corroborar e concorrer para 

provar, acima de qualquer dúvida cabível, a validade e autenticidade de uma situação, 

documento ou atributo, ou a responsabilidade do universo auditado, por meio de provas 

obtidas em documentos integrantes dos processos administrativo, orçamentário, 

financeiro, contábil, operacional, patrimonial ou gerencial do ente público no curso 

normal de sua atividade e dos quais o Auditor de Controle Externo se vale para 

evidenciar suas constatações, conclusões e propostas de encaminhamento (NAG 

4402.2.4). Por exemplo: exame de notas fiscais, exame dos termos de contrato 

devidamente assinados;  

e. Análise:  é a decomposição de um todo em suas partes constituintes, examinando 

cada parte de per si para conhecer sua natureza, proporção, funções e relações (NAG 

4402.2.5);  

f. Inspeção física:  é o ato físico de verificação, atento e minucioso do objeto (ex. bens 

móveis e imóveis) sob exame, dentro ou fora das instalações do ente auditado, 

observando-o no seu aspecto estrutural, com o objetivo precípuo de constatar a sua 

existência, características ou condições físicas (NAG 4402.2.6). Exemplo: constatação 

da existência de determinada obra; 

 ;  
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g. Observação:  exame visual que pode revelar erros e problemas.  Depende de 

argúcia, conhecimentos e experiência de quem realiza a auditoria.  Por exemplo: 

observação de itens obsoletos durante a contagem de estoque;  

h. Confirmação externa ou circularização : obtenção de declaração formal e isenta de 

pessoa independente e estranha ao órgão ou entidade objeto de auditoria.  Por exemplo: 

solicitação de saldo de conta bancária, confirmação de bens em poder de terceiros.  O 

pedido de confirmação é feito pela equipe de auditoria ao titular do órgão ou entidade 

auditada, o qual solicita ao destinatário, em papel timbrado, a remessa dos dados para 

os auditores.   

i. Recálculo ou conferência de cálculos : é o procedimento técnico para verificar a 

concordância entre os resultados, coerência de cifras e dados no contexto de sua 

própria natureza, mediante verificação da exatidão das somas, deduções, produtos, 

divisões, sequências numéricas, adequada aplicação de taxas, entre outras, mesmo 

quando são processados eletronicamente, refazendo-se, sempre à base de teste, os 

cálculos efetuados pelos entes auditados (NAG 4402.2.9);  

j. Entrevista ou indagação:  é a ação de consultar pessoas dentro e fora da 

Administração Pública, utilizando ou não questões estruturadas, objetivando obter, de 

forma pessoal e direta, informações que possam ser importantes para o Auditor no 

processo de exame, compreensão e formação de opinião sobre o objeto da auditoria;  

l. Procedimentos de revisão analítica:  são análises de informações das 

demonstrações contábeis e de outros relatórios financeiros por meio de comparações 

simples, de aplicação de técnicas estatísticas plausíveis, de exames de flutuações 

horizontais ou verticais e da utilização de índices de análise de balanços. Os 

procedimentos de revisão analítica incluem, ainda, as relações entre dados financeiros 

obtidos e o padrão previsto, bem como com informações relevantes de outras naturezas, 

como custos com folha de pagamento e número de empregados, impostos arrecadados 

com número e faixa de contribuintes (NAG 4402.2.12).  

m. Amostragem:  processo de coleta de informação sobre o todo (universo) mediante 

exame de parte (amostra representativa) definida de forma imparcial e aleatória; e k) 

Corte das operações (cut-off): representa a “fotografia” do momento chave de um 

processo, o corte interruptivo das operações ou transações para apurar, de forma 

seccionada, a dinâmica de um procedimento.  Representa a “fotografia” do momento 

chave de um processo.  
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A Amostragem em auditoria é empregada para obter informação sobre um todo (população), 

quando só seria viável ou recomendável o exame de uma parte dos elementos desse todo 

(amostra).    

• Riscos  

É necessário que o auditor avalie os riscos envolvidos ao realizar uma seleção para a 

realização de seus testes (Vide Capítulo 8).  No que se refere a esta seleção há dois tipos de 

riscos a serem avaliados: a) Risco de amostragem é o risco de que a conclusão do auditor, 

com base em amostra, pudesse ser diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo 

procedimento de auditoria.  O risco de amostragem pode levar a dois tipos de conclusões 

errôneas: – no caso de testes de controles (observância), em que os controles são 

considerados mais eficazes do que realmente são ou no caso de testes substantivos, em que 

não seja identificada distorção relevante, quando, na verdade, ela existe.  O auditor deve se 

preocupar com esse tipo de conclusão errônea porque ela afeta a eficácia da auditoria e é 

provável que leve a uma opinião de auditoria não apropriada; – no caso de testes de controles 

(observância), em que os controles são considerados menos eficazes do que realmente são 

ou no caso de testes substantivos (ou detalhados), em que seja identificada distorção 

relevante, quando, na verdade, ela não existe. Esse tipo de conclusão errônea afeta a 

eficiência da auditoria porque ela normalmente levaria a um trabalho adicional, cujo resultado 

final confirmaria que as conclusões iniciais estavam incorretas. b) Risco não resultante da 

amostragem é o risco de que o auditor chegue a uma conclusão errônea por qualquer outra 

razão que não seja relacionada ao risco de amostragem. O nível de risco de amostragem que 

o auditor está disposto a aceitar afeta o tamanho da amostra.  Quanto menor o risco que o 

auditor está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra.  

• Amostragem probabilística e não probabilística  

Em auditoria, comumente são aplicados os métodos da Amostragem Estatística (ou 

Probabilística) e da Amostragem por Julgamento (ou Não Probabilística). A Amostragem 

Estatística (ou Probabilística) baseia-se em critérios matemáticos e exige que a amostra 

selecionada apresente um comportamento mensurável em termos das leis de probabilidade.  

Quando um teste de auditoria é baseado nela, seu resultado pode ser representativo da 

situação da população da qual foi extraída a amostra, dentro de um grau de confiança 

estipulado.  

A Amostragem por Julgamento (ou Não Probabilística) baseia-se em critérios pessoais 

decorrentes da experiência profissional do auditor e do seu conhecimento do setor em exame. 
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A seleção da amostra, por qualquer método, obedece às seguintes fases: a) quantificação da 

amostra, dimensionada em função dos controles internos existentes na organização auditada 

e dos objetivos da auditoria; b) seleção e identificação da amostra;  c) seleção de 

procedimentos de auditoria aplicáveis à amostra; e d) avaliação dos resultados da amostra.  

• Técnicas e exemplos de amostragens probabilísticas 

 Amostragem Probabilística Casual ou Aleatória Simples equivale a um sorteio e é utilizada 

quando a população encontra-se desordenada, sendo que, por essa técnica, qualquer 

elemento tem a mesma chance de ser sorteado. Quando a população é relativamente 

pequena (até 30, por exemplo), pode-se numerar os elementos e em seguida, realizar o 

sorteio. Tratando-se de uma quantidade grande, o processo de sorteio torna-se trabalhoso. 

1. Determinar o intervalo de amostragem.  Intervalo = População =>  720  => 24  Amostra 

30 

 2. Escolher, por sorteio, um número de 01 a 24 (inclusive).  Este número indicará o 

primeiro elemento da amostra.  

  3. Se o primeiro número sorteado for o 5, os demais elementos serão escolhidos, 

periodicamente, em intervalos de 24 em 24. 2.º →5 + 24 = 29.º  3.º→29 + 24 = 53.º  

4.º→53+ 24 = 77.º   

A Amostragem Probabilística Estratificada é utilizada quando a população encontra-se 

dividida em estratos (ou camadas, faixas, intervalos, etc.).  A eficiência da auditoria pode ser 

melhorada se o auditor estratificar a população, dividindo-a em subpopulações distintas que 

tenham características similares.  O objetivo da estratificação é o de reduzir a variabilidade 

dos itens de cada estrato e, portanto, permitir que o tamanho da amostra seja reduzido sem 

aumentar o risco de amostragem.   

Exemplo de população dividida em estratos: a) sexo (homem e mulher); b) idade (criança, 

adolescente, adulto e idoso); e c) faixa salarial (até 1 SM, de 1 a 2 SM, de 2 a 4 SM, acima de 

4 SM). Após a escolha da quantidade de elementos por estrato, será utilizado a amostragem 

simples (sorteio ou TNA) para determinar os indivíduos que comporão a amostra.  Por 

exemplo: Será realizada uma pesquisa, a partir de uma amostra, de 12 turistas.  Esses turistas 

compõem um grupo de 94 que estão hospedados em hotéis na área da AP1, sendo: 45 

argentinos, 18 bolivianos e 31 colombianos. Determinar a quantidade de pessoas de cada 

nacionalidade que responderá a pesquisa  Calcula-se primeiramente percentual da amostra: 

% amostra =    amostra    x 100 =  12   x 100 = 12,766%  população 94. 
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Cabe ressaltar, no detalhamento do procedimento deve(m) ser descrita(s) a(s) técnica(s) que 

serão aplicadas. Contudo, deve-se destacar que não se trata de indicar a denominação das 

técnicas, mas sim de explicitar a sua aplicação nas tarefas que serão executadas. 

5.1.1 Testes de auditoria  

Os testes de auditoria que caracterizam os procedimentos de auditoria são classificados em 

duas espécies:  

a) testes de observância:  são aqueles destinados a obter razoável segurança de que os 

controles internos estão funcionando adequadamente; também conhecido como testes de 

aderência ou de conformidade; e 

 b) testes substantivos : são os exames que visam à obtenção de evidências quanto à 

suficiência, exatidão e validação dos dados produzidos pelos sistemas administrativos.   

, PLANEJAMENTO DE AUDITORIA  

O planejamento em Auditoria consiste na determinação antecipada de quais procedimentos 

serão aplicados, na área a ser auditada, na extensão e o tempo que os auditores irão realizar 

essas tarefas. 

 O planejamento dos trabalhos de auditoria governamental deve sempre levar em conta a 

dinâmica organizacional dos órgãos e entidades da Administração Pública, a legislação 

pertinente, o ambiente no qual serão desenvolvidos e as possibilidades de alterações 

potenciais nas condições de obtenção dos resultados planejados ( NAGs  4303).  

É uma preparação das auditorias a serem realizadas, que compreende os objetivos definidos, 

o roteiro, os métodos, planos e programas a serem observados por etapas e os processos de 

avaliação de que se atingiram as metas programadas. 

6.1 Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI  

O Planejamento deve se iniciar com a preparação do Plano Anual de Auditoria Interna, onde 

são abordados: 

• Áreas de exames e análise prioritárias; 

• Enfoque de rotação de ênfase para determinados programas de Auditoria; 

• Determinação do alcance de Auditoria em determinadas áreas e órgãos da Empresa; 

• Previsão de tempo para execução dos trabalhos programados para o ano calendário 
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No planejamento da auditoria devem ser definidas as prioridades na execução dos 

trabalhos.  

a) O exame de determinados atos ou a avaliação de determinadas atividades da 

Administração sobre os quais já têm conhecimento de problemas relevantes, seja por meio 

das constatações de auditorias anteriores, por outras informações obtidas. 

b) Demandas Legais: os trabalhos de auditoria podem ser resultantes de demandas legais, 

as denominadas auditorias mandatórias, no caso, temos os procedimentos descritos 

IN/TCEES nº 28/2011 e nº 34/2013: – procedimentos de auditoria a serem realizados em 

pontos de controle destacados nestas INs para elaboração dos Pareceres e Relatórios 

conclusivos, parte integrante da PCA- Prestação de Contas Anual. 

c) Solicitações: as auditorias podem resultar de solicitações recebidas, por parte:   

a. do Prefeito;  

b. dos titulares das secretarias e entidades da administração municipal;  

c. dos conselhos fiscais, curadores e de administração;  

d. dos cidadãos/sociedade e Câmara; e 

e. dos órgãos de controle, Tribunal de Contas /ES e Ministério Público; 

Os trabalhos de auditoria a serão realizados de acordo com o Plano Anual de Auditoria- PAAI, 

que será enviado ao Chefe do poder executivo, para aprovação. 

Caberá ao Controlador Geral a avaliação da relevância, da oportunidade e do impacto da 

solicitação na execução do Plano Anual de Auditoria Interna,  

 O planejamento está sujeito a reavaliações periódicas em função de mudanças nas 

atividades dos órgãos e entidades municipais ou, ainda, em decorrência de novas 

contratações pelas unidades auditáveis, visando assegurar que sejam realizados os exames 

mais relevantes. Uma vez elaborado, o Plano Anual de Auditoria Interna e suas possíveis 

revisões são aprovados pelo Controlador Geral do Município.  
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. EXECUÇA� O DA AUDITORIA  

Para execução da auditoria, o Controlador Geral, em posse do PAAI, aprovado, avaliará a 

conveniência e oportunidade da realização das auditorias nas áreas descritas no PAAI. 

7.1 Plano de Auditoria  
 

Ao iniciar um trabalho de auditoria, o primeiro passo a ser dado é definir o resultado que se 

espera obter, pois isso norteará o planejamento e a execução dos trabalhos.   O planejamento 

é a fase mais importante do processo de auditoria.  Cada auditoria a ser realizada, deverá ter 

seu planejamento específico para realização dos trabalhos.  

O planejamento tem por finalidade definir questões essenciais à realização da auditoria, razão 

pela qual pressupõe adequado conhecimento do objeto a ser auditado. 

O Controlador Geral solicitará a Gerencia de Auditoria-GAUD, a realização de auditoria em 

determinada área, e, a elaboração de um Plano de Auditoria, para a execução da mesma. 

Esse plano de auditoria, deve ser realizado os seguintes procedimentos, no que couber, (NAG 

4310)   

• especificar os objetivos da auditoria, sua natureza e escopo;   

• determinar o método de auditoria mais eficiente e eficaz;   

• definir os procedimentos de verificação necessários;   

• compilar as informações obtidas sobre o ente auditado e sua organização, realizando 

análise preliminar acerca dos problemas detectados;   

• elaborar orçamento e cronograma para a auditoria;   

• identificar as necessidades adicionais de pessoal;   

• informar aos responsáveis do auditado o âmbito, os objetivos e os critérios de 

avaliação da auditoria;   

• indicar como, quando e a quem os resultados dos trabalhos serão comunicados.   

O planejamento da auditoria governamental deve considerar os riscos da auditoria, quer pelo 

volume de transações, quer pela complexidade das atividades, quer pela estratégia da política 

pública ( NAG 4311)   

Risco de auditoria é classificado em:   

a. Risco Inerente: é a possibilidade de o erro acontecer em face da não existência de 

controle.   
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b. Risco de Controle:  é a possibilidade de o erro acontecer, mas não ser detectado 

pelos controles existentes, em face das limitações desses controles.   

c. Risco de Detecção:  é a possibilidade de o erro acontecer, mas não ser detectado 

pelo profissional de auditoria governamental.   

Estabelecer os riscos envolvidos permite antever possíveis falhas ainda na fase de 

planejamento, levando à inclusão, nos programas de auditoria, de procedimentos que visem 

minimizá-los.  O risco decorre basicamente das seguintes situações:  

a) utilização de critérios indevidos, resultando em afirmações equivocadas;   

b) falta de definição precisa do escopo, fato este que pode afetar a interpretação dos 

resultados;  

 c) confiança e consequente apoio em sistemas de controle interno deficientes;  

d) não detecção ou relato de desvios significativos em relação aos critérios fixados; e  

e) emprego de técnicas estatísticas de forma inadequada. 

No planejamento da auditoria deve ser considerados todos os fatores relevantes na execução 

dos trabalhos, especialmente os seguintes:   

• A natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria 

governamental a serem aplicados.   

• A natureza, o conteúdo e a oportunidade dos pareceres, relatórios e outros informes a 

serem entregues ao TC e aos demais agentes interessados.   

• A necessidade de atender a prazos estabelecidos órgãos fiscalizadores e de prestar 

informações aos demais usuários externos.   

O planejamento organiza-se nas seguintes etapas:  

a) levantamentos preliminares;  

b) elaboração da matriz de planejamento;  

c) delimitação do escopo dos trabalhos; e 

 d) elaboração do programa de auditoria.  
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7.1.1 Levantamento preliminar  

Levantamento preliminar é a coleta e a guarda de informações de caráter geral destinadas a 

subsidiar a elaboração das demais atividades de planejamento e a realização da auditoria.  O 

desenvolvimento das diversas etapas do planejamento requer o conhecimento e a 

compreensão adequada do órgão/entidade que se pretende auditar, incluindo os aspectos 

legais, operacionais e administrativos.   

O levantamento preliminar pode ser dividido em etapas, assim compreendidas: 

a) conhecimento detalhado do contrato a ser auditado, da área de atuação do órgão, e da 

legislação, no que for significativo ao objetivo da auditoria; 

b) utilização dos trabalhos de outros auditores, especialistas ou auditores internos, das 

diligências e demais trabalhos realizados pelo TCEES;  

c) conhecimento detalhado dos sistemas de controles internos da entidade e seu grau de 

confiabilidade. 

  O objetivo desta avaliação é identificar o grau de confiança que o auditor pode ter nos 

controles internos e, com isso, definir o risco envolvido e a extensão dos trabalhos. Os 

procedimentos para avaliação dos sistemas de controle interno são:  

a) revisão das normas, rotinas e procedimentos dos setores eleitos, caso estejam 

documentados, com vistas, inclusive, a subsidiar a entrevista. É importante não apenas 

conhecer, mas também documentar as rotinas e funções relacionadas com os principais 

sistemas de controle interno. 

b) entrevista com o responsável pelo setor, com o objetivo de:   

• Registrar, em papel de trabalho, as atividades realizadas pelo setor (caso essas não 

estejam documentadas), para melhor compreendê-las e revisá-las. Dentre as 

questões a serem documentadas destacam-se:  

1. documentos/informações recebidos, processados e expedidos;  

2. setores inter-relacionados;  

3. procedimentos realizados;  
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4. sistemas utilizados, informatizados ou não; 

• Identificar os servidores responsáveis pelas seguintes atividades:  

1. autorização; 

 2. revisão/controle;  

3. operacionalização.  

• Registrar em papel de trabalho, os pontos de controle fracos ou inexistentes;  

• Selecionar, por amostra, um conjunto de registros, processos ou itens, representativos 

das atividades objeto do levantamento. A amostra a ser utilizada deverá ser a mínima 

necessária à confirmação dos procedimentos praticados pelo auditado (ressalta-se 

que ao longo do procedimento de auditoria a revisão dos controles internos deve ser 

observada).  Deve-se considerar que, quanto mais relevante a área objeto do 

levantamento, maior deverá ser a compreensão e a confirmação dos procedimentos; 

• Verificar, na amostra selecionada, o fiel cumprimento das rotinas levantadas, 

registrando em papel de trabalho as ocorrências derivadas da falta de aderência ao 

sistema de controle em análise. Após a aplicação desses procedimentos, a equipe de 

auditoria deve estar em condições de realizar a avaliação preliminar acerca da 

satisfatoriedade do sistema auditado.  

7.1.2 Matriz de Planejamento  

A Matriz de Planejamento é uma esquematização das informações relevantes do 

planejamento e dos procedimentos de uma auditoria, com o propósito de orientar a equipe na 

fase de execução. A Matriz de Planejamento deverá conter os seguintes campos: 

 a) questões de auditoria;  

b) informações requeridas;   

c) fontes de informações; e  

d) método de coleta de dados.  

Na elaboração da Matriz de Planejamento, o primeiro passo, portanto, é a formulação das 

questões de auditoria. A Matriz de Planejamento será elaborada nas auditorias de:  
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a) prestação de contas; 

 b) conformidade;  

c) operacional;   

d) pessoal/folha de pagamento;  

e) sistema; e 

 f) receita  

7.1.3 Delimitação do escopo  

A partir das questões propostas na matriz de planejamento e do risco de auditoria deve ser 

definida a extensão dos trabalhos a serem realizados.  Deve-se, assim, explicitar quais as 

áreas, controles, sistemas, atividades e práticas a serem auditados, e a extensão e a 

profundidade dessa verificação. O escopo é aquilo que o auditor se limita a avaliar para dar 

sua opinião.  Sendo assim, deve guardar relação com as questões de auditoria.    

O auditor ao estabelecer o escopo deve abordar as seguintes questões: 

• O que será analisado (abrangência);  

• Quando serão realizados os testes (oportunidade); 

• O quanto será analisado (extensão). As variáveis básicas utilizadas para delimitação 

do escopo da auditoria são:  

 

a) materialidade : refere-se ao montante de recursos orçamentários ou financeiros 

alocados por uma gestão, em um especifico ponto de controle (unidade 

organizacional, sistema, área, processo de trabalho, programa de governo ou ação) 

objeto dos exames pela Auditoria.  Essa abordagem leva em consideração o caráter 

relativo dos valores envolvidos;  

b) relevância:  significa a importância relativa ou papel desempenhado por uma 

determinada questão, situação ou unidade organizacional, existentes em um dado 

contexto; e 

 c) criticidade (risco):  representa o quadro de situações críticas efetivas ou potenciais 

a ser controlado.   
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Trata-se da composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas, dos 

pontos de controle com riscos operacionais latentes, etc. A avaliação dos itens anteriores 

pode levar o auditor a redefinir o objetivo da auditoria (questões de auditoria).  

7.1.4 Programa de Auditoria  

Os profissionais de auditoria devem documentar o planejamento geral e preparar, por escrito, 

programas de trabalho, anexo  II, específicos para cada área a ser auditada, detalhando o 

que for necessário ao entendimento dos pontos de controle e procedimentos que serão 

aplicados, em termos de natureza, oportunidade e extensão, de forma a servir como guia e 

meio de controle de sua execução (NAG 4313). 

Programas de auditoria são planos detalhados de ação, voltados para orientar e controlar a 

execução dos procedimentos da auditoria. Descrevem uma série de procedimentos de 

exames a serem aplicados, com a finalidade de permitir a obtenção de evidências adequadas 

que possibilitem formar uma opinião. Devem ser apenas como um guia mínimo, a ser utilizado 

no transcurso dos exames, não devendo, em qualquer hipótese, limitar a aplicação de outros 

procedimentos julgados necessários nas circunstâncias.  

 A elaboração de programas de auditoria deve se basear na realidade do fluxo das operações 

a serem auditadas, em que sejam definidos os enfoques, os pontos de controle e 

procedimentos profissionais a serem aplicados, caso a caso, assim como a extensão, a 

profundidade e os parâmetros a serem observados.   

 Definição dos objetivos gerais da auditoria será de responsabilidade do Controlador, 

Subcontrolador, em conjunto com a Gerencia de auditoria, por determinar o objetivo geral do 

trabalho, tornando claro à equipe encarregada de sua execução os motivos de ordem técnica 

que levaram a abertura da auditoria.  Dessa forma, a equipe entenderá melhor as questões 

que devam ser respondidas ao final do trabalho.  

 O estabelecimento do objetivo geral da auditoria deve nortear os trabalhos de levantamento 

preliminar, desdobrando-se, ao longo da auditoria, em um conjunto de objetivos específicos a 

serem alcançados pela equipe.  

A indicação de servidores para o trabalho de auditoria deve ser feita pela CGM/GAUD, que 

decidirá acerca do número de elementos que irão compor a equipe.  Esse quantitativo de 

auditoria pode variar em função da extensão e da especificidade dos trabalhos que serão 

realizados, buscando sempre a otimização na utilização dos recursos humanos 
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7.2 Comunicado de Auditoria  
 

O Comunicado de Auditoria – CA é o documento, emitido pela CGM/Gabinete e assinado pelo 

Controlador Geral, que credencia a equipe para a realização do trabalho, conforme modelo 

apresentado no Anexo III. O Comunicado de Auditoria deve conter as seguintes informações: 

 a) o nome do órgão/entidade que será auditado;  

b) o objetivo geral do trabalho; 

 c) a equipe de auditores;  

d) o prazo previsto para a realização (engloba o prazo do trabalho de campo, findo com 

a entrega ao gerente do Relatório preliminar);  

e) o nome do responsável que supervisionará o trabalho; e 

 f) o nome do coordenador.  

Ao iniciar o trabalho, a equipe de auditoria deve apresentar o Comunicado de Auditoria, ao 

responsável pelo órgão, Secretário/ Presidente, ou a quem ele designar.  Neste momento, a 

equipe expõe resumidamente o objeto e objetivo da auditoria e solicita o auxílio do gestor na 

obtenção das informações necessárias ao bom andamento do trabalho.   A equipe de auditoria 

deve preservar o sigilo de eventuais denúncias a serem investigadas em campo e de outras 

informações que possam prejudicar o resultado da auditoria.  

No momento da emissão de um Comunicado de Auditoria, é criado um arquivo dentro do 

diretório Audger com o número da CA, no qual deve ser informado o andamento do trabalho.  

As informações inseridas neste arquivo servem de base para o preenchimento dos relatórios.  

7.3 Papéis de Trabalho   

Conceito e conteúdo Papéis de trabalho são os documentos que constituem o suporte de todo 

o trabalho desenvolvido pelo auditor. Devem ser registradas nos papéis de trabalho as 

informações relativas ao planejamento da auditoria e aos testes e procedimentos aplicados.  

Deve ser incluído também o juízo da equipe de auditoria acerca de todas as questões 

significativas, juntamente com a conclusão a que chegou.  Os papéis de trabalho não podem 

ser confundidos como simples cópias de documentos.  É necessário que sobre as cópias 
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existam observações, anotações, demonstrações, vistos e o que mais couber para sua 

correlação com o relatório e pronta localização nos arquivos.  

Os papéis de trabalho são reunidos em pasta de trabalho com objetivo de: 

 a) confirmar e fundamentar as opiniões e relatórios do auditor; 

 b) documentar o processo de auditoria, em especial as evidências;  

c) facilitar o registro das análises realizadas;  

d) facilitar a elaboração do relatório de auditoria; 

 e) explicar, em detalhes, fatos e opiniões; 

 f) permitir a coordenação, a organização e a supervisão do trabalho de auditoria;  

g) permitir o registro histórico dos métodos adotados; e  

h) servir de guia para auditorias subsequentes.   

Na elaboração dos papéis de trabalho, o auditor deve considerar as seguintes regras:  

a) precisão: devem ser elaborados com extremo rigor técnico; não podem conter 

informações imprecisas e inadequadas;  

b) concisão: devem transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras e 

serem escritos de forma a facilitar a redação do Relatório de Auditoria;  

c) objetividade: devem ser claros e objetivos, de forma que deles se depreenda o 

objetivo dos exames e o que efetivamente foi realizado; devem conter o que é relevante 

e suficiente para transmitir a ideia; 

 d) limpeza: devem ser limpos para não prejudicar a sua compreensão, não conter 

emendas, rasuras ou entrelinhas, de modo a garantir sua confiabilidade e qualidade 

estética;  

e) estruturação lógica: devem refletir a lógica do raciocínio e respeitar a sequencia 

natural dos fatos em face do objetivo a ser atingido; e  
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f) completude: devem conter todas as informações necessárias para fundamentar a 

opinião do auditor, ou seja, devem ser completos por si só.  

 Os papéis de trabalho devem ser suficientemente detalhados para permitir a um auditor 

experiente, sem prévio envolvimento na auditoria, utilizar, posteriormente, o trabalho realizado 

para fundamentar suas conclusões.  

Os papéis de trabalho possuem as seguintes características: 

 a) devem ser providos de: – cabeçalho  PREFEITURA DA SERRA- CONTROLADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO SERRA– identificação do órgão ou entidade; – identificação do 

processo, área ou atividade objeto da auditoria; – objetivo, com a descrição sucinta do 

teste realizado; e – referência (código/ “nome”). 

 b) devem conter no rodapé a identificação do executor e do revisor e a data de 

preenchimento;  

c) devem ser organizados por assunto, tipo ou tópico;  

d) devem ser preenchidos a lápis, quando não forem feitos em computador, e 

referenciados em vermelho;  

e) as fontes dos dados apresentados devem ser mencionadas; 

 f) os documentos analisados e as pessoas entrevistadas devem ser mencionados, 

sempre que as informações contidas forem baseadas em análise de documentos ou 

entrevistas; 

 g) devem possuir notas explicativas com esclarecimentos sobre o seu conteúdo, 

sempre que necessário;  

h) devem conter a conclusão à qual o auditor chegou ao realizar o teste, escrita de forma 

a auxiliar e facilitar a redação do Relatório de Auditoria; e 

i) devem também ser elaborados de forma que sua dobradura (quando for o caso) facilite 

seu manuseio.  
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7.3.1  Organização dos papeis de trabalho 

 Papéis eletrônicos : 

 Os papéis de trabalho mantidos em arquivos magnéticos deverão ser nomeados com a 

referência do papel e sua descrição; armazenados em pastas eletrônicas com o nome do 

Comunicado de Auditoria, o órgão e descrição resumida do objeto do trabalho.  Neste caso 

os espaços em branco serão preenchidos com um underline ( _ ).  Deverão, ainda, ser criadas 

subpastas para cada fase do trabalho, ou seja, uma para o Planejamento e outra para a 

Execução.     

• Tipos: 

 a) folha mestra: registra o resumo ou a síntese do trabalho realizado em determinada 

área (assunto sob exame); e  

b) folhas subsidiárias: registram desdobramentos e detalhes da matéria objeto da folha 

mestra.  Sua elaboração somente se justifica quando houver necessidade de desenvolver 

item/informações contidas na folha mestra.   

• Codificação: 

 Além de serem codificadas pelo título, as folhas mestras e subsidiárias são identificadas 

por meio de código alfabético ou alfanumérico, sempre com letras maiúsculas. Para as 

folhas subsidiárias, deve-se usar o código da respectiva folha mestra ou subsidiária de 

nível imediatamente superior, seguido de número na ordem sequencial, conforme 

exemplo a seguir.  

Folha mestra: A  folhas subsidiárias de nível 1: A1   A2 folhas subsidiárias de nível 2, 

desdobramentos de A1.1   A1.2   A2.1   A2.2  

• Referenciação  

As referências cruzadas permitem adequada vinculação dos papéis de trabalho de 

uma mesma área ou de áreas diferentes que tenham influência recíproca.  Podem ser: 

a) externas: feitas entre papéis de trabalho distintos, por meio da indicação do código 

do papel de referência, de modo que em todos os papéis envolvidos seja mencionado 

o código dos demais correlacionados com a referência; e b) internas: feitas dentro de 
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um mesmo papel de trabalho, ainda que em folhas distintas.  Devem ser feitas com 

letras minúsculas.  

7.4  MÉTODO DE COLETA DE DADOS  

A obtenção de dados que são do conhecimento de determinados indivíduos conhecedores do 

processo/objeto da auditoria pode ser realizada através de técnicas como Entrevista, 

Questionário ou Formulário.  Cada uma dessas técnicas terá utilidade ou aplicação 

dependendo de circunstâncias como: a complexidade do tema, as limitações de tempo, a 

capacidade dos funcionários envolvidos e a compatibilidade de tempo disponível nas suas 

agendas.  

7.4.1 Entrevista 

A adoção desta técnica somente é factível para a obtenção de informações de arquivos vivos, 

complementando ou suprindo fatos que não podem ser obtidos em fontes documentais. Por 

esse motivo, o auditor deve evitar incluir nas entrevistas questões que possam ser 

respondidas mediante a análise de documentos, que é normalmente realizada na fase de 

planejamento do trabalho.   

Ao organizar a entrevista, sua estrutura e duração, deve-se ter em mente que os entrevistados 

têm suas tarefas a realizar e podem não dispor de muito tempo. Comparando-se com outras 

técnicas, na Entrevista as perguntas podem ficar mais claras ao entrevistado, havendo ainda 

a possibilidade de obter dados complementares, captar sua expressão corporal e, portanto, 

avaliar a adequação das respostas dadas.   

As qualidades pessoais do auditor, como a comunicação verbal, disposição para ouvir e 

empatia vão influenciar no resultado da entrevista.  O contato inicial é de fundamental 

importância para o desenvolvimento da entrevista.  O auditor deve assimilar certos 

comportamentos, pois a sua forma de vestir, sua maneira de falar ou mesmo suas 

preferências pessoais não devem desviar a atenção do auditado, sob pena de prejudicar a 

obtenção das informações. Para alcançar eficácia na realização de uma entrevista, o 

entrevistador deve observar as seguintes regras: 

a) planejar a entrevista;  

b) selecionar o entrevistado de acordo com o objetivo;  

c) definir o número de entrevistados;  
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d) relacionar as questões por ordem de importância (roteiro); e  

e) programar a entrevista através de contato telefônico e/ou e-mail. Em uma entrevista, as 

perguntas devem ser feitas uma de cada vez não induzindo as respostas do entrevistado.  

Para melhor controle, recomenda-se não saltar perguntas, mesmo que o auditor entenda que 

a resposta já foi dada anteriormente.  Nesse caso, antes de fazer a pergunta, deve-se fazer 

referência ao que foi respondido anteriormente.  

O auditor também não deve se restringir às questões preestabelecidas no roteiro.  Caso 

entenda ser necessária a formulação de outras perguntas para o melhor entendimento das 

questões, deverá fazê-lo. O auditor deve estar atento não apenas ao roteiro preestabelecido, 

mas também a toda comunicação não verbal por parte do auditado – expressões, gestos, 

entonações, hesitações, sinais – cuja captação é muito importante para a compreensão e 

validação do que foi efetivamente dito.  Assim, cabe ao auditor ouvi-lo atentamente, 

estimulando o fluxo natural das informações, sem forçar-lhe as respostas.  

Podem surgir situações em que o auditado solicite opinião do auditor em um determinado 

assunto.  O auditor não deve recusar-se a atendê- lo ou responder que não entende daquele 

assunto, pois pode levar ao auditado a incorrer no mesmo procedimento.  Contudo, para não 

prejudicar a entrevista, é aconselhável que o auditor apresente seus comentários somente 

após o término da entrevista. As entrevistas devem ser realizadas preferencialmente por dois 

auditores.  O objetivo é que não seja esquecida nenhuma informação colhida quando o auditor 

formalizar o seu resultado em papel de trabalho. O auditor não deve confiar excessivamente 

em sua memória, e sim anotar os dados durante a entrevista.  Tal recomendação é importante 

para assegurar o registro dos dados obtidos por essa técnica.  Além disso, a inexistência de 

anotações pode suscitar dúvidas do auditado quanto à relevância das informações que está 

prestando.  Todavia, essas anotações devem ser feitas de forma comedida, para não inibir o 

auditado, nem comprometer o ritmo da entrevista. Para o auditor, uma boa forma de certificar-

se de que entendeu a resposta do auditado é fazer a “pergunta de verificação”, confirmando 

o que foi respondido. Depois de formalizado o resultado da entrevista, a equipe deve submetê-

lo formalmente (via e-mail) ao entrevistado, estabelecendo um prazo para a ratificação das 

informações obtidas.   

7.4.2. Questionário  

Questionário é uma lista de perguntas utilizada para colher dados de um conjunto de pessoas.  

Refere-se geralmente aos formulários enviados pelos correios, inclusive eletrônicos ou 

preenchidos pelo informante, sem a presença do entrevistador. Isoladamente, não é um 
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instrumento de pesquisa muito eficiente, uma vez que as perguntas nele contidas, pela própria 

limitação humana para elaborá-las, podem não deixar claro para alguns, os tipos de 

informação que o auditor procura obter, principalmente quando se trata de uma amostra de 

pessoas que não tenham interesse direto no assunto pesquisado ou cujo nível de instrução 

seja incompatível com o nível das perguntas. Como o auditor não participa do processo de 

preenchimento das respostas, a carta de apresentação do questionário deve deixar claro 

quem realiza a pesquisa, o objetivo da auditoria e o motivo pelo qual se escolheu aquela 

pessoa para respondê-lo.  Tal carta virá acompanhada de instruções minuciosas e específicas 

sobre como o questionário deverá ser preenchido.  

7.4.3. Formulário  

A técnica de Formulário difere da empregada no Questionário porque as questões são 

formuladas e anotadas por um entrevistador, face a face com o informante. Na modalidade 

Questionário o próprio entrevistado preenche as respostas.   

7.4.4 Aspectos a serem considerados 

 No planejamento da execução de qualquer uma das técnicas citadas, alguns aspectos devem 

ser observados:  

a) evitar o número excessivo de perguntas;  

b) usar linguagem compatível com o público alvo; 

 c) certificar-se de que as perguntas não possam ser respondidas pelo próprio auditor; e  

d) evitar perguntas que possibilitem respostas evasivas e/ou ambíguas.    

7.5 EVIDÊNCIAS 

A execução consiste no desenvolvimento dos trabalhos de campo, tendo por base os objetivos 

e critérios estabelecidos no planejamento.  De fato, todas as fases de uma auditoria integram 

sua execução.  Todavia, pretende-se designar com este termo o levantamento de provas e 

de evidências suficientes ao juízo que se pretende fazer.  As evidências devem conter 

informações pertinentes, suficientes e adequadas para permitir que a equipe opine 

conclusivamente sobre os aspectos do objeto considerados relevantes.  De todo modo, a 

equipe deve estar segura de que terceiros alcançariam as mesmas conclusões a partir das 

evidências coletadas, avaliando a cada momento a necessidade de provas adicionais para 

garantir essa segurança.   
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7.5.1 Obtenção de evidências  

A evidência vem a ser a prova, ou conjunto de provas coletadas que permite formar convicção 

acerca do objeto auditado e, assim, subsidiar a emissão de opinião. Como tal, não deve haver 

nenhuma dúvida quanto à afirmação feita de que o objeto auditado mostra-se regular ou 

irregular, adequado ou inadequado, verdadeiro ou falso, eficiente ou ineficiente, eficaz ou 

ineficaz etc., conforme o caso e a opinião manifestada.  A obtenção das evidências de 

auditoria se dá por meio da aplicação de testes de observância e substantivos.  A aplicação 

desses testes se dá, normalmente, de forma conjugada. A utilização exclusiva de testes 

substantivos ocorre, tão somente, quando não for possível confiar nos sistemas de controle 

interno. Ou seja, a quantidade de testes substantivos depende, exclusivamente, do grau de 

confiança depositado nos sistemas de controle interno. Na medida em que os testes forem 

sendo concluídos, estes deverão ser formalizados em papéis de trabalho, que serão 

disponibilizados à gerencia para fins de revisão concomitante.      

7.5.2 Pastas de trabalho 

A guarda dos documentos e informações das auditorias deve ser feita em meio físico e/ou 

eletrônico, com vistas a comprovação das evidências, em dois tipos de pasta:   

a) pastas correntes; e  

b) pastas permanentes devem ser arquivados na pasta os papéis de trabalho finais.  A pasta 

deve estar organizada de forma a facilitar a sua revisão 

• Pastas correntes  

A pasta corrente deve conter os documentos e informações referentes à determinada 

auditoria, nas etapas de planejamento, execução, revisão e monitoramento.  A pasta corrente 

serve não só à guarda dos documentos como para a sua organização.  Assim, ela deve, 

sempre que necessário, ser reorganizada ou subdividida, a critério da equipe, em cada etapa 

da auditoria, de modo a facilitar a manipulação do seu conteúdo.  Nela devem ser guardados, 

por exemplo, os seguintes documentos:  

a) Relatório de Auditoria final (numerado e assinado);  

b) Comunicado de Auditoria; 

 c) Matriz de Planejamento;  
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d) Programa de Auditoria;  

e) expedientes emitidos e recebidos (documentos, ofícios etc.);  

f) anotações, documentos e papéis de trabalho que evidenciem procedimentos de auditoria e 

que respaldem a confecção do correspondente relatório; e  

• Pastas permanentes  

As pastas permanentes devem conter informações que possam ser utilizadas em mais de 

uma auditoria.  Por essa razão, seu conteúdo deve ser constantemente atualizado.  Assim 

como as pastas correntes, devem possuir índice e ser adequadamente organizadas.  Os 

documentos que delas forem retirados devem ser substituídos por folha de papel na qual seja 

indicada a identificação do documento retirado, o nome e a assinatura de quem o retirou.  

Essas pastas devem conter informações menos sujeitas a modificações, tais como:  

a) identificação do órgão ou da entidade (nome, natureza jurídica e localização na estrutura 

governamental);  

c) legislação e normas (ato de criação, estatuto, regimento interno, portarias etc.); 

 d) estrutura organizacional;  

7.6 Resultado do Trabalho  

Ao concluir os procedimentos de auditoria, o auditor deve concluir sobre o trabalho, Fazer um 

relatório preliminar, a ser encaminhado ao Gerente de Auditoria. 

• Reunião de encerramento do trabalho em campo 

Ao terminar o trabalho de AUDITORIA, com o Relatório Preliminar, já aprovado pelo 

Controlador Geral, a equipe deverá se reunir com a mesma pessoa a qual se apresentou no 

início do trabalho. Esta reunião tem como objetivo informar ao órgão auditado o término do 

trabalho de campo, a liberação dos recursos disponibilizados e, quando for o caso, um resumo 

das fragilidades identificadas durante a auditoria.   

É importante comunicar que o trabalho passará pelo processo de revisão podendo haver 

alterações e/ou complementações, e somente após todas as instâncias de revisão o relatório 

será encaminhado.   Além das questões acima descritas, um dos principais objetivos da 

reunião de encerramento é a oportunidade de discutir previamente o entendimento da equipe 
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de auditoria e do órgão auditado; apresentar fatos, justificativas e/ou documentos não 

considerados. Esta reunião é importante para que não sejam levantadas fragilidades que 

possam ser derrubadas posteriormente na reunião de discussão da minuta do relatório, 

demandando tempo de equipe do trabalho e dos revisores  

: RELATO) RIO DE AUDITORIA   

O Relatório de Auditoria é uma exposição detalhada de circunstâncias e fatos observados em 

auditoria.  Deve incluir, necessariamente, objetivo, escopo e metodologia aplicada, breve 

descrição do objeto auditado e dos testes realizados, fragilidades detectadas  

A redação do relatório deve conter os seguintes atributos: 

 a) empatia: ao redigir o relatório, o auditor precisa se colocar na posição do auditado e refletir 

sobre o conteúdo e a forma como ele deve ser relatado;  

b) tom construtivo: ao redigir o relatório, o auditor deve ter em mente que seu objetivo é obter 

reações favoráveis às fragilidades e recomendações.  Logo, o auditor deve enfatizar os 

aspectos positivos;  

c) efeitos visuais: a utilização de gráficos, mapas e fotografias é recomendada, pois facilita a 

compreensão por parte do leitor.  Contudo, sem exageros; e 

 d) clareza e simplicidade: partindo-se do pressuposto de que nem todos os leitores possuem 

conhecimentos técnicos detalhados sobre os assuntos abordados no relatório, o auditor 

precisa ser claro e simples na apresentação de suas conclusões.  Para isso, deve atentar para 

as seguintes questões: 

• os parágrafos devem ser curtos;  

• o estilo da escrita deve ser simples; 

• a obscuridade e as ideias desconexas têm que ser evitadas; 

• a maneira mais curta e direta de expor uma ideia é a melhor; – a moderação é 

necessária, ênfase desnecessária e exageros de linguagem devem ser evitados.  

Cumpre evitar linguagem rebuscada, expressões “floreadas” e “chavões”.  Expressões 

latinas ou em outros idiomas devem ser evitadas;  

• as abreviaturas e os termos técnicos desconhecidos ou pouco usados devem ser 

definidos e explicados;  
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• precisão: o relatório deve ser completo e exato.  Cada frase, valor e referência devem 

estar fundamentados em fatos apurados, devidamente comprovados.  Precisão é 

exatidão e, por isso, em hipótese alguma, o auditor deve afirmar ou levantar questões 

que não possam ser comprovadas; e  

• concisão: é a exclusão de tudo que for desnecessário ao entendimento do relatório de 

auditoria, sem prejudicar o seu conteúdo, evitando-se o supérfluo. É a eliminação de 

ideias, observações, palavras e parágrafos que não fazem falta ao texto 

O relatório é um documento encaminhado a todos os órgãos da PMS, é preciso que ele 

possua uma padronização em sua formatação, criando assim uma identidade visual.  Dessa 

forma, ao redigir o relatório, o auditor deve, além de atender ao Manual de Redação Oficial e 

às normas da ABNT NBR 14724:2011, observar os seguintes requisitos: 

 a) o texto deve ser digitado em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para as 

ilustrações; 

 b) as margens devem ser: superior e inferior de 2 cm e esquerda e direita de 3 cm;  

c) a fonte deve ser arial e ter tamanho 12 para todo o trabalho, excetuando-se citações com 

tamanho 11 e as notas de rodapé, tabelas e quadros com 10; 

 d) O espaçamento deve ser simples entre as linhas e o alinhamento justificado.  Deve ser 

usado 6 pontos antes e depois dos parágrafos; 

 e) a marcação das páginas inicia-se no corpo do texto.  A capa, folha de distribuição, da 

relação dos auditores e do sumário entram apenas na contagem;  

f) o texto é subdividido em títulos escritos em letras maiúsculas e os subtítulos em minúsculas 

(apenas a primeira letra em maiúscula), os dois em negrito.  Os subtítulos serão numerados 

até 3 níveis, a partir do quarto nível será utilizadas letras em maiúsculo. 

g) havendo a necessidade de utilização de siglas, o nome que a ela corresponde deve vir 

escrito por inteiro pela primeira vez que for citado, seguido de travessão e a introdução da 

sigla.  Por exemplo: Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – TCEES; 

 h) a apresentação de dados pode ser feita na forma de quadros, tabelas, diagramas, mapas, 

fotografias e gráficos, sempre citando a fonte dos dados.  Sempre que necessário, a 

apresentação de dados deve incluir nota explicativa.   As tabelas, que possuem dados 
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numéricos, não devem conter os traços verticais que as delimitem à esquerda e à direita.   O 

número da tabela deve aparecer no canto superior direito e com a fonte 10. 

 i) o cabeçalho e o rodapé do relatório devem atender respectivamente aos modelos 

apresentados a seguir: 

• O cabeçalho, que aparece em todas as folhas do relatório, deve ter o seguinte modelo: 

no canto direito Relatório de Auditoria  06/2015 Página 1 de 20 , a direita do cabeçalho 

padrão. 

• O rodapé, que aparece apenas no corpo do texto, deverá conter o endereço, telefone 

e e-mail da Controladoria Geral. 

8.1 Estrutura do Relatório  

A estrutura de um relatório compreende uma série de elementos que estão relacionados a 

seguir:   

Capa - Sumário  

A capa contém o título indicando uma descrição resumida sobre o tema objeto do trabalho.  

Destaca-se que não deve ser incluído na descrição o tipo de análise realizada, isso estará 

descrito dentro do relatório.  Por exemplo: Correto: Vigilância armada – contrato 055/2013,  a 

data-base do trabalho, quando aplicável; e o órgão/entidade auditado.  Pode haver mais de 

um órgão, quando o objeto da auditoria for de responsabilidade de dois ou mais 

órgãos/entidades.   

O  Sumário,  consiste na enumeração das seções do Relatório de Auditoria, relacionando sua 

paginação. As seções devem ser numeradas em algarismos arábicos. Quando aplicável, 

devem constar todos os apêndices e anexos em ordem alfabética. Deve estar justificado  

 

Elementos pré- textuais  

1. Encaminhamento  

2. Escopo e  

3. metodologia  
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4. Informações e análises  

5. Fragilidades/Constatações (quando houver)  

6. Recomendações (quando houver)  

7. Considerações finais (quando houver)  

           Apêndices (quando houver) Anexos (quando houver)   

8.1.1 Encaminhamento 

O Relatório de Auditoria Geral deve ser encaminhado a dois grupos de pessoas, aos que vão 

tomar providências para sanar as fragilidades e aos que solicitaram a auditoria. 

 Exemplo:  “Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,” 

 

Em atendimento à solicitação de Auditoria aos contratos administrativos que 

têm como objeto, a Prestação de Serviços de vigilância patrimonial , 

apresentamos os resultados dos exames realizados.” 

A Cópia para ação pode ser destinada ao Secretário/Presidente da entidade auditada; a outro 

Secretário ou Presidente, quando houver fragilidades cuja ação dependa de outro órgão, 

diferente do que foi auditado; ao responsável da unidade administrativa que foi auditada, por 

exemplo: o diretor do hospital ou da escol.  

8.1.2  Escopo e metodologia  

O escopo é aquilo que o auditor se limita a avaliar para dar sua opinião.  Sendo assim, deve 

guardar relação com os objetivos da auditoria.  É importante não fazer do escopo réplica do 

programa de auditoria.  Ao descrever o escopo devem ser consideradas as seguintes 

questões:  

a) Abrangência: refere-se à limitação do trabalho, identifica o que foi auditado; 

 b) Oportunidade: identifica o período, quando foi realizado o trabalho, pois opinião da 

Auditoria Geral se limitará aos fatos ocorridos neste período; e  

c) Extensão – refere-se à amplitude ou tamanho dos exames, identificando o quanto foi 

examinado.  Neste caso o auditor limita sua opinião sobre um todo (uma população) baseado 
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em uma amostra. Escopo é o que, quando e quanto foi auditado e a metodologia é como foi 

auditado. O trecho a seguir, exemplifica a forma como o escopo deve ser descrito.  

Exemplo: “Os trabalhos foram realizados na Sede da Controladoria Geral do Município de 

Serra, no período de 21/07/2014 a 18/08/2014, com objetivo de verificar: 

• A regularidade da execução dos contratos nºs 002/2011 e 295/2010 e seus 

mecanismos de controle; 

• A obediência aos normativos pertinentes;” 

 

8.1.3  Metodologia  

Na metodologia utilizada, deve-se listar os procedimentos adotados durante a auditoria, 

conforme trecho a seguir. 

Exemplo: “Os exames foram conduzidos de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria. 

A abrangência dos trabalhos de auditoria realizados, consiste na análise das 

documentações remetidas à CGM os procedimentos da auditoria utilizados foram: 

a) Testes de observância; 

• Observação dos processos de pagamentos; 

• Visita “in loco”. 

b) Testes substantivos; 

• Avaliação e aferição das informações prestadas; 

• Análise do processo de licitação; 

• Avaliação quanto às tomadas de decisões administrativas; 

• Análise da contratação emergencial.” 

8.1.4 Análises e Informações 

 Esta parte do Relatório é a menos padronizada, pois o tipo de trabalho definirá o que contém  

a) uma descrição resumida do objeto da auditoria, podendo ser informações sobre um 

contrato, uma meta de resultado, um tipo de receita;  

b) se houver orçamento envolvido, demonstrar sua execução;  

c) os testes realizados para cobrir os itens do escopo e o resultado deles.  Devem ser descritos 

de forma simples e resumida.  Quando houver fragilidades, descrever como constatação no 
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final do relatório. Importante ressaltar que aqui só devem conter os procedimentos importantes 

para fins da auditoria, não sendo necessária a descrição de todos eles.  

8.1.5 Fragilidade/Constatações 

 As fragilidades, ou como mais comumente são chamadas, “achados de auditoria”, são 

situações observadas no decorrer da auditoria que não satisfazem os critérios fixados.  Se o 

critério for uma lei, por exemplo, a fragilidade corresponderá à situação de ilegalidade, ou 

seja, situação que não atende à lei, ou poderá ocorrer em um erro formal, uma impropriedade. 

Considerando que os exames são orientados para responder às questões de auditoria, as 

fragilidades estarão diretamente ligadas às questões elaboradas no planejamento da 

auditoria.  Esses fatos observados pela equipe devem atender os requisitos básicos das 

fragilidades, visto que fundamentarão as conclusões e recomendações.  Também devem ser 

objetivas e fortemente embasadas em evidências, as quais deverão estar devidamente 

registradas em papéis de trabalho, de modo a exercer suficiente poder de convencimento.  

Destaca-se que outras fragilidades identificadas durante a realização dos trabalhos, mas não 

relacionadas ao objeto da auditoria, também deverão ser reportadas, desde que se mostrem 

relevantes.  Neste caso, serão reportadas na parte de Considerações Finais.   

• As fragilidades devem ser simultaneamente:  

 a) pertinentes (diretamente relacionadas com as evidências);   

 b) relevantes; 

  c) bastantes para amparar as conclusões; e 

 d) convincentes para todos que detenham um mínimo grau de conhecimento do 

assunto.   

• Atributos das fragilidades   

  a) condição (o que é?): a situação encontrada; 

  b) critério de auditoria (o que deveria ser?): parâmetro ou grandeza com a qual se 

fazem comparações para avaliar e emitir opinião;  
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 c) causa (por que ocorreu?): origem da diferença referida no item anterior. Deve-se 

procurar conhecer as causas do desvio identificado; e  

d) efeito ou impacto (o resultado): as situações indesejadas desencadeadas pela 

inadequação da situação considerada em desacordo com os critérios.  De modo mais 

direto, são as consequências geradas pela fragilidade.   

 Fatores a observar na verificação das fragilidades : 

 a) analisar as circunstâncias do momento da ocorrência do fato e não as existentes na 

época da auditoria;   

b) considerar apenas as informações relevantes à análise e desprezar as que não 

contribuem para a compreensão do fato;   

c) submeter a fragilidade à crítica do órgão auditado, de modo a avaliar a sua real 

existência, pois pode haver informações que o auditado ainda não disponibilizou que 

possa explicar os fatos; e  

d) indicar, quando possível, os efeitos econômicos ou financeiros do ato ou fato objeto da 

fragilidade.   

8.1.6 Recomendações   

As recomendações são as ações propostas pela equipe de auditoria para a regularização da 

situação inadequada. Devem ser considerados os seguintes aspectos ao formular a 

recomendação:  

a) o momento em que se será posta em prática, pois, talvez não caibam mais ações para 

aquela situação específica identificada na fragilidade, sendo mais adequada a recomendação 

para situações futuras.  Normalmente, recomenda-se a criação de um controle interno 

preventivo, a fim de evitar novas ocorrências similares; e  

b) a exequibilidade da recomendação.  Quando a fragilidade for submetida ao auditado, seja 

durante o trabalho, seja na reunião de discussão da minuta do relatório, é importante o 

auditado expor como ele fará e/ou poderia fazer para sanar a fragilidade.  Este procedimento 

garantirá um maior grau de comprometimento por parte do auditado e, consequentemente, 

maior possibilidade de implementação da recomendação.  O auditor deverá avaliar a sugestão 

a fim de considerar no relatório somente as recomendações que efetivamente sanarão a 
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fragilidade.  Outro aspecto a ser levado em consideração é o custo X benefício da 

implementação da recomendação.   

8.1.7 Considerações finais  

As considerações finais são tratadas na parte específica do Relatório de Auditoria, na qual 

constam informações que o auditor julga relevantes reportar e/ou destacar, mas não se 

enquadram em outra área do relatório, nem impactam em seu julgamento.  Por não ter um 

padrão de informação, a escrita é livre.  

8.1.8 Apêndice X Anexo 

São registradas nos Apêndices e Anexos todas as explicações técnicas necessárias à 

compreensão da informação contida no relatório, mas que, em razão de sua extensão e 

complexidade, se colocadas no seu corpo poderiam desviar o foco do assunto.  A distinção 

entre as duas peças são: 

A) Apêndice  

Considerados elementos pós-textuais, alguns autores não estabelecem diferenças entre 

apêndice e anexo.  No entanto, a ABNT NBR 17727, define apêndice como sendo “texto 

ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, sem 

prejuízo da unidade nuclear do trabalho” (2002, p. 2). Assim sendo, todo material 

elaborado pelo próprio autor, as técnicas de pesquisa utilizadas: questionários, 

formulários, entrevistas, história de vida e semelhantes, organogramas, fluxogramas, são 

considerados apêndices. Exemplo: 1 – Tabela muito grande. 2 – Relatório fotográfico  

B) Anexo 

 Também na NBR 17727 (2002, p. 2) encontra-se a definição de anexo: “texto ou 

documento, não elaborado pelo autor que serve de fundamentação, comprovação ou 

ilustração”.  Constituem-se em suportes elucidativos e indispensáveis à compreensão do 

texto.  Textos sobre legislação, estatutos, regimentos etc. também deverão ser 

apresentados em anexo.  Exemplo: Planilha de custo do contrato  
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8.2 Sigilo  

O relatório de auditoria é de propriedade da entidade auditada, cabendo a ela a autorização 

da divulgação do todo ou parte, exceto quando a CGM tiver obrigação legal de fazê-lo, como 

nos casos de solicitação do Ministério Público e Tribunal de Contas, observado, ainda, o 

acesso à informação previsto na Lei nº 12.527 de 18/11/2011.   

8.3 Comunicação dos Resultados  

• Reunião de encerramento do trabalho em campo 

Ao terminar o trabalho de campo, a equipe deve se reunir com órgão auditado a fim de,    

entre outras coisas, comunicar sobre as conclusões obtidas.   

• Reunião de discussão da Minuta do Relatório  

 Nos casos em que foram detectadas fragilidades, concluído o processo de revisão, o 

auditor/técnico do trabalho deve marcar uma reunião com o gestor do órgão auditado com 

data mais próxima possível, sugerindo a participação do corpo técnico a que se refere o 

trabalho de auditoria.  A equipe deve apresentar as fragilidades, indicando os fatos (erros, 

falta de controle ...), os efeitos e a recomendação para saná-las. A reunião deve ocorrer, 

prioritariamente, com a participação de toda a equipe de auditoria e deve ser conduzida 

pelo coordenador.   A reunião de discussão pode ser dispensada, nos casos de auditorias 

solicitadas pelo Prefeito ou pelo Controlador Geral.  

• Emissão do relatório 

Após a reunião de discussão, havendo a necessidade de mudanças no Relatório, o 

Auditor, juntamente com o gerente, procede às alterações e submete o relatório ao 

Coordenador para formatação, numeração e emissão do Relatório de Auditoria. O 

Relatório de Auditoria deve ser encaminhado pelo Gerente de Auditoria ao Controlador 

Geral para envio ao titular do órgão/entidade.    
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8.4 MONITORAMENTO  

 A fase de Monitoramento tem o propósito de verificar se as recomendações encaminhadas 

aos responsáveis foram implementadas.   

 

8.4.1 Plano de Ação  

O relatório de auditoria deve conter recomendações específicas para que o gestor elabore e 

apresente, em prazo determinado, o Plano de Ação para implementá-las.  Isso garante a 

possibilidade de se monitorar o objeto auditado após o encerramento dos trabalhos.  Esse 

expediente tende a aumentar a efetividade da auditoria que tem seus efeitos estendidos para 

além do momento da avaliação, permitindo acompanhar as mudanças de rumo e as correções 

demandadas. 

 O Plano de Ação deve conter as ações para a implementação de todas as medidas 

saneadoras a serem adotadas, baseadas nas recomendações. Ele deverá ser enviado em 

papel, juntamente com o Relatório de Auditoria.    

Após a Controladoria Geral receber o Plano de Ação preenchido pelo órgão auditado, será 

encaminhado ao coordenador responsável pelo trabalho.  Cabe à equipe de trabalho analisar 

as informações nele contidas, classificando as ações propostas e/ou já adotadas, atribuindo 

status à recomendação para a atualização do banco de dados, podendo ser: 

  a) implementada; e  

b) não implementada. A equipe deve submeter o resultado da análise ao gerente e/ou 

coordenador, para atualização do Banco de Dados de Follow-up. O Plano de Ação 

respondido e a análise feita pela equipe devem ficar arquivados na pasta de trabalho 

original.  
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8.4.2 Follow-up 

 O termo follow-up, segundo o dicionário Michaelis, significa: manutenção de contato, 

lembrete, acompanhamento de assunto, acompanhar uma ação a fim de verificar seus 

resultados.  Em auditoria, o termo follow-up significa verificar se a fragilidade (ou achado) 

ainda persiste após algum tempo da emissão do relatório.  Os gestores ao preenchê-lo, 

descrevem e assumem as ações adotadas durante o exercício e classificam a fragilidade 

em:  

      a) implementada; 

b) não implementada;  

c) dependente de outros órgãos (quando todas as ações no âmbito do órgão foram 

tomadas e que para sanar a fragilidade ainda restam ações por parte de outros órgãos, 

internos ou externos); e  

d) ausência de fato similar (quando não ocorreram fatos que permitissem a 

implementação da recomendação). A equipe de trabalho da auditoria analisa as 

informações ali contidas, podendo aceitar ou não a classificação feita pelo órgão 

auditado.  Caso entenda que a fragilidade não foi sanada, é feita a reclassificação do 

seu status 

INFORMAÇO� ES COMPLEMENTARES 
 

O Manual de Auditoria Interna é parte integrante da Normas de Procedimento Administrativo 

SCI - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, Norma SCI 04 – Auditoria Interna, da 

Controladoria Geral, onde estão contidos os anexos de I a VII, que deverão ser observados 

quando da execução de procedimento de auditoria, conforme: 

• Anexo I: Plano de Auditoria 

• Anexo II : Programa de Auditoria 

• Anexo III: Comunicado de Auditoria 

• Anexo IV: Matriz de Achados 

• Anexo V: Formulário Follow UP 

• Anexo V-A: Plano de Ação 

• Anexo VI : Matriz de Monitorament 
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1. Finalidade: 

Estabelecimento de procedimentos de atendimento às equipes de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo de forma a viabilizar e auxiliar os trabalhos realizados na Prefeitura Municipal de Serra. 

2. Abrangência: 

Controladoria Geral do Município de Serra e todas as unidades executoras do Sistema de Controle Interno. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000; 

Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Resolução TCEES n° 227, de 25 de Agosto de 2011. 

4. Conceitos: 

Controle: é uma forma de manter o equilíbrio na relação existente entre Estado e Sociedade, fazendo surgir daquele as 
funções que lhe são próprias, exercidas por meio dos seus órgãos, sejam estes ligados ao Executivo, Legislativo ou 
Judiciário. 

Controle Externo: caracteriza-se por ser exercido por órgão autônomo e independente da Administração, cabendo-lhe, 
entre as atribuições indicadas pela CF/88, exercer fiscalização. 

Controle Interno: compreende o plano da organização e todos os métodos e medidas adotadas na empresa para 
salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos dados contábeis, desenvolver a eficiência nas operações e 
estimular o seguimento das políticas executivas prescritas. 

Tribunal de Contas: é um órgão autônomo, que auxilia o Poder Legislativo a exercer o controle externo, fiscalizando os 
gastos dos Poderes Executivo, Judiciário e do próprio Legislativo. 

5. Competência e Responsabilidades: 

Compete a Controladoria Geral do Município – CGM prestar apoio e assessoria à equipe de Controle Externo com presteza 
e qualidade 

6. Procedimentos: 

6.1 – Auditores Externos: 

 6.1.1 – Comunicar por meio do Plano de Fiscalização, que haverá auditoria no período estabelecido, e solicitar 
documentação através de e-mail ou ofício; 

 

 



                                                                                                                                    
 

6.2 – Recepcionar à equipe de Controle Externo: 

 6.2.1 – Cabe ao Gabinete da Controladoria Geral do Município – CGM/GAB. 

  6.2.1.1 – Receber comunicado de Auditoria e a equipe de Auditores Externos; 

  6.2.1.2 – Encaminhar à equipe ao local destinado aos trabalhos de auditoria; 

  6.2.1.3 – Solicitar ao Chefe de Apoio Administrativo que providencie as documentações solicitadas pelo 
Controle Externo; 

6.3 -  Chefe de Apoio Administrativo: 

 6.3.1- Providenciar documentação oficial as secretarias para envio de documentação. 

  6.3.1.1 – Monitorar o recebimento da documentação; 

  6.3.2 – Receber e encaminhar a documentação à equipe de auditores externos através de Termo de 
Entrega de Documentos. 

6.4 – Equipe de Auditores Externos: 

 6.4.1 – Recebe as documentações e assina o Termo de Entrega. 

  6.4.1.1 – Após análise, enviar a documentação ao Chefe de Apoio Administrativo. 

6.5 – Chefe de Apoio Administrativo: 

 6.5.1- Receber e conferir a documentação enviada pelos Auditores. 

 6.5.2 – Providenciar o retorno das documentações a secretaria de origem, via Protocolo. 

7. Considerações Finais: 

7.1 – Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Interno e Externo, para que os trabalhos sejam 
desenvolvidos melhorando e qualificando o atendimento a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

7.2 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores legais, organizacionais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos, bem como manter o processo de melhoria contínua. 

7.3 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 



Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo

Legenda: DocumentoTerminalDecisão Conector 
Externo

Atividade
Armazen. 

Interno
Interface no 

Sistema
Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Notas
Explicativas Página: 1 de 1Conector

Sistema: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
Assunto: ATENDIMENTO ÀS EQUIPES DE CONTROLE EXTERNO
Código: SCI-NP 05                     Data da Elaboração:11/11/2013  
Versão: 02                                  Data de Aprovação: 30/09/2015      

CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVOCGM/GABAUDITORES EXTERNOS

Início

Comunica por meio do Plano de Fiscalização,

que haverá auditoria no período 

estabelecido, e solicita documentação 

através de  e-mail ou ofício.

Recebe o comunicado de Auditoria e a equipe

de Auditores Externos.

Encaminha à equipe ao local destinado aos 

trabalhos de auditoria.

Providencia a documentação

 oficial as secretarias para

 envio de documentação.

Monitora o recebimento 

da documentação.

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Solicita ao Chefe de Apoio 

Administrativo que providencie

as documentações solicitadas

 pelo Controle Externo.

Recebe as documentações  e assina

o Termo de Entrega.

Recebe e confere a documentação enviada

pelos auditores e Providencia o retorno

das documentações  a secretaria de 

origem, via Protocolo.
Após análise, envia a documentação

 ao Chefe de Apoio Administrativo.

Fim

Recebe e encaminha a  documentação 

à equipe de auditores externos através

 de Termo de Entrega de Documentos.
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1. Finalidade: 

Estabelecer os procedimentos para atendimento ao cidadão no que tange a Lei n° 4.059/2013 – Lei de Acesso a 
Informação do Município da Serra. 

 

2. Abrangência: 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e Administração Indireta. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Lei Municipal n° 4.059/2013 

Lei Federal n° 12.527/2011 

Lei n° 4.320/1964 

Lei Complementar n° 101/2000 

LEI n° 8.666/1993 

Decreto n° 6.271/2015 

 
4. Conceitos: 

LAI – Lei de Acesso à Informação. 

SIC – Sistema de Informação ao Cidadão. 

Transparência Ativa – É dever dos órgãos e entidades que compõem o Poder Executivo Municipal promover, indepen-
dente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles 
produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei no 12.527, de 2011. 

Transparência Passiva – É a transparência sob demanda, mediante atendimento, via Site ou Protocolo, aos 
requerimentos de informações e documentos específicos. 

Informações Não Sigilosas – São as informações de interesse público, não protegidas pelo sigilo e que não sejam de 
caráter privado ou pessoal. 



                                                                                                                                    
 

Informações Privada ou Pessoal – São aquelas que embora não sejam protegidas pelo interesse público na preservação 
de seu sigilo, reflitam a tutela de interesses particulares ou pessoais do contribuinte ou do cidadão a respeito do qual foram 
requeridas informações. 

 Informação Sigilosa – É toda informação cuja publicidade irrestrita possa ocasionar grave risco ou dano à segurança da 
sociedade e do Estado, observados a restrição mínima ao sigilo. 

Comissão Permanente de Monitoramento – Será composta por 01 (um) representante de cada secretaria e Órgão da 
Administração Indireta e será presidida pela Controladoria Geral do Município – CGM. 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações - decidirá no âmbito da Administração Pública 

Municipal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas.  

 

5. Competência e Responsabilidades: 

Compete à Unidade Responsável controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento. 

Compete a Controladoria Geral do Município – CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos procedimentos de 
controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 

6. Procedimentos: 

 

6.1 – Transparência Passiva 

6.1.1 – Requerente 

6.1.1.1 – Solicita a informação por meio de acesso do site eletrônico da Prefeitura Municipal da Serra – PMS 
(http://www.serra.es.gov.br/), clicando no ícone relacionado à LAI (e-Sic), ou se dirigindo ao Protocolo Geral do Município, 
localizado Rua Maestro Antônio Cicero, 111, Caçaroca, Prefeitura da Serra/ES, CEP. 29.176-439, onde realizará a 
solicitação, com os seguintes documentos/informações: 

 Nome; 

 Data de Nascimento; 

 CPF; 

 E-mail; 

 Endereço/CEP; 

 Telefone. 

6.1.1.1.1 - Caso o pedido de acesso a informação se der via Protocolo Geral, o requerente deverá solicitar, junto ao 
servidor, o preenchimento do formulário próprio que conterá, obrigatoriamente, a sua identificação, a descrição de sua 
solicitação, e um número de protocolo gerado automaticamente pelo sistema e-Sic, que servirá para o requerente 
acompanhar o trâmite do pedido de informação. 

6.1.1.1.2 – Caso solicite a informação via meio site Eletrônico da PMS (e-Sic), o requerente deverá preencher o formulário 
para cadastro de pedido de informação disponível em (http://frog.serra.es.gov.br/esic/Pessoa/CadastrarPessoa.aspx) com 
a identificação e a descrição de sua solicitação, recebendo, automaticamente, um número de protocolo gerado pelo e-Sic, 
para acompanhamento do seu pedido. 

6.1.2 – Controladoria Geral do Município - CGM 

6.1.2.1 – A CGM recebe o pedido de informação através do e-Sic para avaliar e verificar o enquadramento da classificação 
da informação. 

6.1.2.2 – Verifica se a informação está disponível para entrega imediata. 

 6.1.2.2.1- Se sim, encaminha a resposta ao cidadão. 

 6.1.2.2.2 – Se não, encaminha a secretaria responsável (Unidade Administrativa), via e-mail. 

6.1.3 – Unidade Administrativa 

http://www.serra.es.gov.br/
http://frog.serra.es.gov.br/esic/Pessoa/CadastrarPessoa.aspx


                                                                                                                                    
 

6.1.3.1 – Recebe o pedido de informação via e-mail, verifica a solicitação e responde no prazo previsto de até 20(vinte) 
dias a contar da data do pedido no e-Sic. 

6.1.3.2 -  A secretaria responsável verifica se a informação é Sigilosa. 

 6.1.3.1.1 - Se sim, comunica a Controladoria Geral, mediante justificativa, o grau de sigilo da informação. 

 6.1.3.1.2 – Se não, verifica se a informação existente pode ou não ser disponibilizada. 

6.1.3.3 – Disponibilidade da Informação 

6.1.3.3.1 – A Unidade Administrativa avalia a demanda do e-Sic e responde, enviando e-mail a Controladoria Geral do 
Município. 

6.1.3.3.1.1 - Caso não disponha dessa informação no prazo de 20 (vinte) dias, a Unidade Administrativa deverá solicitar, 
mediante justificativa, uma prorrogação, de até 10 (dez) dias; 

6.1.3.3.1.2 – Dentro do prazo inicial ou no de prorrogação, a Unidade Administrativa Responsável encaminhará, via e-mail, 
à CGM a respectiva resposta. 

6.1.4 – Controladoria Geral do Município – CGM 

6.1.4.1 - A Controladoria Geral do Município – CGM analisa a resposta da Unidade Administrativa: 

            6.1.4.1.1– Se respondida a contento, a CGM reencaminha ao Cidadão; 

      6.1.4.1.2 – Se não, a CGM notifica a Unidade Administrativa por não ter respondido ao cidadão, no prazo determinado 
em Lei. 

6.1.4.2 – Em caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, o requerente, no prazo de 10 (dez) dias, 
poderá apresentar reclamação à Autoridade de Monitoramento, que no caso é a Controladoria Geral do Município. 

6.1.5 – Requerente 

6.1.5.1 – Avalia a resposta: 

 6.1.5.1.1 - Se concorda com a resposta e se estão atendas, satisfatoriamente, suas pretensões, esta será 
arquivada/finalizada; 

 6.1.5.1.2 - Caso não sejam atendidas suas pretensões, o requerente terá direito de interpor recurso no prazo de 
10(dez) dias úteis da data da ciência da resposta. 

6.1.5.2 – Recursos 

 6.1.5.2.1 - O requerente com as razões do inconformismo e dirigindo-se à autoridade hierarquicamente superior à 
que exarou a decisão, deverá no prazo de 5(cinco) dias úteis da data do protocolo, recorrer da resposta ou a falta da 
mesma. 

 6.1.5.2.2 - Mantida a recusa pela Autoridade Competente, esta deverá ser remetida o apelo, junto a sua decisão, 
à Controladoria Geral, que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 6.1.6 - Controladoria Geral do Município - CGM 

6.1.6.1 -  A CGM recebe a recusa e verifica a procedência das razões do recurso e determina ao órgão ou entidade que 
adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto em Lei. 

6.1.6.2 – Negado o acesso à informação pela CGM, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação. 

6.1.7 – Comissão Mista de Reavaliação 

6.1.7.1 – O presidente da Comissão Mista de Reavaliação receberá o recurso, e terá 10 (dez) dias para instruir o processo. 

7. Considerações Finais: 

7.1 – Esta norma entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Aprovação: 
 
 
______________________________________               ___________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Secretário Municipal de Administração e                   Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município 
                                       Recursos Humanos 
 

 1. Finalidade: 
Dispor sobre os procedimentos e controles relacionados às atividades de registro, controle, 
movimentação e inventário de bens patrimoniais imóveis adquiridos pelo Município de Serra. 
 
2. Abrangência: 
Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serra com abrangência do Decreto: 5404 de 07 
de  janeiro de 2015.  
 
3. Base Legal e Regulamentar: 

            Lei Orgânica do Município da Serra.  
            Portaria 69/2015-Aprova Manual de orientações aos usuários de bens patrimoniais permanentes. 

Lei Federal nº 8.666/1993 - Institui Normas para Licitação e Contratos da Administração Pública; 
Lei Federal nº 6.015/1973 - Dispõe sobre os Registros Públicos; 
Lei Municipal nº 2360 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Serra; 
Lei nº 2.356, de 29/12/2000- Estrutura Organizacional - Administração e Controle dos Bens 
Patrimoniais do Município de Serra/ES alterada pela lei de n° 2.797/2005 que extinguiu a Divisão de 
Segurança Patrimonial; 
Portaria da Secretaria de Patrimônio da União - SPU nº 193/2007. 

            Decreto: 5404 de 07 de janeiro de 2015.  
 
           

4. Conceitos: 

Incorporação - É a inclusão de um bem imóvel ao acervo patrimonial do Município de Serra. 

Desincorporação - É a exclusão de um bem do acervo patrimonial do Município de Serra. Pode 
ocorre por meio de demolição do imóvel ou por alienação. 

Desapropriação - É o procedimento pelo qual o Poder Público retira compulsoriamente a propriedade 
de determinado bem para fins de utilidade pública ou interesse social, adquirindo-o para si em caráter 
originário mediante justa e prévia indenização. 

Desafetação - É o meio pelo qual um bem público deixa de ter uma finalidade pública específica, 
alterando sua natureza de bem de uso comum do povo ou bem de uso especial para dominical. 

Permuta - É a troca de um bem por outro de igual valor. 
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Alienação - É a transferência de propriedade, onerosa ou não, de bens imóveis municipais a terceiros. 

Cessão de Uso - É ato de colaboração entre repartições públicas, em que aquela que tem bens 
desnecessários aos seus serviços cede o uso a outra que deles está precisando. É a transferência 
gratuita da posse de um bem público de uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário 
o utilize nas condições estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado. 

Sistema de Gestão de Materiais - É uma ferramenta tecnológica que controla as incorporações, 
desincorporações e transferências ocorridas nos bens patrimoniais  e para cadastro de dados de 
imóveis situados no Município de Serra. 

Inventário de Bens Imóveis - É o procedimento administrativo que consiste no levantamento físico e 
financeiro de todos os bens moveis e imóveis, cuja finalidade é a compatibilização entre o registrado e 
o existente, bem como sua utilização. 

Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis - É um grupo de servidores, da Gerência de 
Administração e Manutenção Patrimonial - SEAD/DP, nomeado por meio de Decreto do Secretário de 
Administração para levantamento de inventário físico e financeiro dos bens patrimoniais do Município 
de Serra. 

Comunicação Interna - CI - É um instrumento de comunicação oficial utilizado pelas diversas 
unidades administrativas da Prefeitura, para se comunicarem, com a finalidade de encaminhar 
documentos, transmitir informações, fazer solicitações e outros assuntos. 

Sead: Secretaria de Administração. 

DP: Departamento Patrimonial. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a Secretaria de Administração SEAD, controlar e acompanhar a execução da presente 
norma de Procedimentos  
 
Compete ao Diretor do Departamento de Administração Patrimonial acompanhar a execução da 
presente Norma de Procedimento. 

Compete a controladoria Geral do Município – CGM prestar apoio técnico na fase de elaboração das 
Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no que se refere a identificação e 
avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos.  

 
 
 

6. Procedimentos: 

6.1  Escrituração, Averbação e Registro de Desapropriação Judicial ou Administrativa.  

6.1.1- Secretaria Requisitante  

6.1.1.1- Encaminha ao Departamento de Administração Patrimonial ( SEAD/DP) o processo com 
oficio  solicitando a retirada de certidão de ônus no Cartório de Registro de Imóveis.  

6.1.2- Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 

6.1.2.1-Recebe e toma ciência do processo de desapropriação com a solicitação de retirada de 
certidão de ônus de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.  

6.1.2.2-Retira a certidão no Cartório de Registro de Imóveis e encaminha a Secretaria 
Requisitante que seguira com o processo. 

6.1.2.3-Finalizado o processo de desapropriação, o Departamento de Administração Patrimonial 
(SEAD/DP), recebera o processo completo para registro da escrituração e averbação no 
Cartório de Registro de Imóveis em nome da Municipalidade.  

6.1.2.4-O Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) realiza atualização das 
informações no Sistema de Gestão Patrimonial e confere documentação existente. 

6.1.2.5-Havendo insuficiência de requisitos tais como assinaturas, nomeação, procuração e 
demais o Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP), encaminhará o 
processo ao setor responsável para suprir tal insuficiência.  

6.1.2.6-Na ausência de insuficiência e estando todos os documentos de acordo com as 
recomendações notorias,cartorárias e de acordo com a lei, o Departamento de 
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Administração Patrimonial (SEAD/DP) levará o imóvel a ser escriturado no Cartório de 
Registro de Imóveis.  ( quando o caso, atentar-se para  Lei de desafetação  do bem )   

6.1.2.7-Finalizado os procedimentos cartorários o Departamento de Administração Patrimonial 
(SEAD/DP), arquivará o processo pelo período de 12 encaminhado em seguida o 
processo para o arquivo Geral. 

           6.2- Registro de Doação. 

  

6.2.1- Secretaria Requisitante.  

6.2.1.1-Encaminha ao Departamento de Administração Patrimonial ( SEAD/DP), o processo com oficio  
solicitando a retirada de certidão de ônus no Cartório de Registro de Imóveis.  

6.2.2- Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 

6.2.2.1 –Recebe e toma ciência do processo de doação com a solicitação de retirada de certidão 
de ônus de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.  

6.2.2.2 - Verifica a documentação e o decreto que instituiu a doação. 

6.2.2.3 -Retira a certidão de ônus no Cartório de  Registro de imóveis  e anexa ao processo de 
doação. 

6.2.2.4 -Encaminha o processo ao Secretário Responsável para autorização da Baixa através de 
oficio.  

6.2.2.5- O Departamento de Administração Patrimonial, após autorização por oficio do Secretário 
responsável,  recebe o processo e realiza atualização e baixa no Sistema de Gestão 
Patrimonial. 

6.2.2.6 –  Processo ficar arquivado no Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 

pelo prazo de 12 meses .  

6.3.1.7 – Em cumprindo o prazo o processo será encaminhado ao arquivo geral.  

 

           6.3- Registro de Cessão de Uso. 

  

6.3.1- Secretaria Requisitante.  

6.3.1.1 Encaminha ao Departamento de Administração Patrimonial ( SEAD/DP), o processo com 
oficio  solicitando a retirada de certidão de ônus no Cartório de Registro de Imóveis.  

6.3.2- Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 

6.3.2.1- Recebe  e toma ciência do processo de cessão de uso com a solicitação de retirada de 
certidão de ônus de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.  

6.3.2.2- Verifica a  suficiência dos documentos que instruem o processo e o Termo que instituiu a 
Cessão de Uso.  

6.3.2.3- Retira a certidão de ônus no Cartório de  Registro de Imóveis , anexando ao processo 
de cessão de uso.  

6.3.2.4 - Realiza atualização no Sistema de Gestão Patrimonial. 

6.3.2.5 - O Processo de Cessão de Uso, ficar arquivado no Departamento de Administração 
Patrimonial pelo prazo de 12 meses .  

6.3.2.6 – Em cumprindo o prazo Processo será encaminhado ao arquivo geral.  

           

           6.4 - Registro de Construção ou Reforma  

6.4.1- Findo o processo o Departamento de Administração Patrimonial recebe o processo e 
Toma ciência da construção ou reforma. 

6.4.2 – Analisa os laudos de avaliação e demais documentos.  

6.4.3  - Atualiza o sistema de Gestão Patrimonial com as informações financeiras. 
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6.4.6 – Departamento de Administração Patrimonial  arquiva o processo pelo prazo de 12 meses 
6.2.7 – Em cumprindo o prazo o Processo será encaminhado ao arquivo geral.  

 
 

           6.5- Registro de Desincorporação/Demolição.   

6.5.1-O Departamento de Administração Patrimonial, toma ciência e recebe o processo de 
demolição.   

6.5.2 - Verifica a suficiência dos documentos que instruem o processo e o termo de autorização 
da demolição. 

6.5.3- Observa informações constantes no Laudo de Avaliação e no Laudo de depreciação.  

6.5.4- Retira a certidão de ônus no Cartório de  Registro de Imóveis  e anexa ao processo. 

6.5.5 - O Departamento de Administração Realiza atualização no Sistema de Gestão Patrimonial. 

6.2.6 - Caso necessário devolve o processo para o setor solicitante,. 

6.5.7– Em se tratando de processo finalizado, realiza os procedimentos cartorários necessários.  

6.5.8 –O processo ficará arquivado no Departamento de Administração Patrimonial pelo prazo de 
12 meses.  

6.5.9 – Cumprindo o prazo o Processo será encaminhado ao arquivo geral.  
 

6.6- Escrituração e registro Desafetação. 

6.6.1-  O Departamento de Administração Patrimonial, recebe o processo e toma ciência.   
6.6.2 - Verifica a suficiência dos documentos que instruem o processo  

6.6.3- Realiza atualização no Sistema de Gestão Patrimonial 

6.6.4- O processo ficará arquivado no Departamento de Administração Patrimonial pelo prazo de 
12 meses.  

6.6.5 – Cumprindo o prazo o Processo será encaminhado ao arquivo geral.  

           6.7-  Registro de Inventário de Bens Imóveis.   

6.7.1-Cada Unidade Gestora através da criação de uma  comissão de inventário,  anualmente, 
promoverá a realização do inventário dos bens imóveis pertencentes ao Patrimônio Público 
Municipal, nas dependências de todas Unidades Municipais, observando as orientações 
contidas no Manual de Procedimentos Patrimoniais para Usuários de Bens Permanentes e 
Inventário. 

 

7. Considerações Finais: 
 

7.1- Caso necessário, consultar o Manual de Procedimentos Patrimonial para Transferências e 
atualizações de informações no Sistema de Gestão Patrimonial.  

7.2- Documentos básicos exigidos pelo Cartório de Registro de Imóveis e Registro de Notas   

a) Decreto municipal original – cópia  autentica 

b) Certidão de ônus e alienações.  

c) Cópia de publicação no diário oficial. 

d) Planta de situação/localização/desmembramento devidamente assinada pelo responsável 
técnico com firma reconhecida em cartório.  

e) Laudo de avaliação do imóvel devidamente assinado por todos os membros da comissão  
com firma reconhecida em cartório.  

f) Guia de pagamento original  referente a desapropriação do imóvel.  

g) Contrato particular de promessa de compra e venda devidamente assinados com firma 
reconhecida em cartório, no caso da impossibilidade, decisão judicial.  

h) Parecer técnico da procuradoria referente a desapropriação.  
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i) ART- Anotação de Responsabilidade Técnica : Assinada pelo pelo mesmo responsável 
técnico que assinou a planta de situação/localização. ( sui  generes)  

j) Documentos pessoais do desapropriado  ( Carteira de identidade, CPF, Procuração quando 
necessário, certidão de nascimento ou casamento e  documentos pessoais do cônjuge).  

k) Quando o caso apresentar art do responsável técnico pelo projeto arquitetônico original.  

l) Memorial descritivo devidamente assinado pelo técnico responsável. 

 

7.3- Em se tratando de recebimento por doação ao Município, o Departamento de administração 
Patrimonial apenas insere as informações do bem e alimenta o Sistema de Gestão 
Patrimonial com as informações após averbação  do imóvel e registro.  

7.4- Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.  
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Anexo I - Fluxograma 

                         
 

Secretaria Requisitante. 

 

SEAD/DP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
   

 
Sistema: Sistema de Controle Patrimonial 
Assunto: Registro, Controle, Cessão e Inventário de Bens Imóveis 
Código: SPA-NP-01     Data de  Elaboração: 04/11/2013 
Versão: 02                    Data de  Aprovação: 30/09/2015   
 
    

Encaminha ao Departamento de 
Administração Patrimonial ( 
SEAD/DP), o processo com oficio  
solicitando a retirada de certidão de 
ônus no Cartório de Registro de 
Imóveis, em casos de Doação, 
Cessão de uso, Construção e 
Reforma, Desapropriação, 
Desincorporação/Demolição e 
Desafetação  
 

Recebe o processo, providencia certidão de 
ônus no Cartório de Registro de Imóveis e 
encaminha juntamente com o processo para 
Secretaria Requisitante. 

Finalizado o processo de 
desapropriação, doação, Cessão de uso, 
Construção ou Reforma, 
Desincorporação/Demolição e 
Desafetação o mesmo será devolvido ao 
Departamento de Administração 
patrimonial.  

Recebe o processo, toma ciência, verifica suficiência de 
documentos e providencia:Registros em Cartórios. Atualiza as 
informações no sistema de gestão patrimonial  e arquiva os 
processos. Após 12 messes os processos são encaminhados ao 
arquivo geral.  
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ANEXO lI 
 

 

   
 

 
 

MANUAL DE ORIENTAÇÕES AOS USUÁRIOS DE BENS PERMANENTES PATRIMONIAIS 
 

1- APRESENTAÇÃO  
 

A Prefeitura Municipal da Serra – PMS, Através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos – 
SEAD, publica esse manual visando orientar os usuários de Bens permanentes quanto aos procedimentos na 
gestão de bens patrimoniais, tendo por objetivo promover a normalização dos serviços efetuados pelo 
Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
As Orientações aqui apresentadas são embasadas em legislações federais aplicáveis  ao Serviço publico. 
Esperamos que este manual possa esclarecer os usuários quanto aos procedimentos administrativos na 
gestão de bens patrimoniais, e assim atingir os objetivos ao qual se propõe.  
 
2- ATRIBUIÇÕES  DO DEPARTAMENTO DE  ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO.  
 
Atividades principais  - Registrar  e Controlar os Bens Permanentes  Móveis  e Imóveis da Prefeitura 
Municipal da Serra.  

1) Gerir  todo o acervo Publico Municipal observando o que dispõe o Decreto: 5404 de 07 de janeiro de 
2015, concernente a prerrogativa que descreve o dispositivo  da presente norma em seu  artigo 
terceiro 

2) Efetuar o Tombamento dos bens permanentes adquiridos.  
3) Registrar as características  dos bens permanentes através da emissão do termo de Responsabilidade  

e Ficha Patrimonial.  
4) Formalizar  as movimentações  dos bens permanentes, através da emissão do Termo de 

Responsabilidade/Movimentação/Transferências/Baixa de Bens. 
5) Manter e controlar a guarda de bens permanentes transferidos  para o seu  depósito de inservíveis. 
6) Acompanhar a guarda de bens permanentes exercido pelas secretarias através de gestores, diretores, 

chefes de setores ou responsável.  
7) Promover e formalizar a baixa de bens permanentes, através de alienação ( venda, cessão, doação, 

inutilizarão, sinistro, permuta e demais)  
8) Atualizar os registros dos bens permanentes bimestralmente  para melhor atender a prestação de 

contas conforme instruções normativas do TCE ( Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ). 
9)  Acompanhar o Leilão de inservíveis que a realização é, de responsabilidade exclusiva da Secretaria 

de Administração - SEAD. Nos caso de inservíveis em observação ao Decreto: 5404 de 07 de janeiro 
de 2015, as unidades gestoras poderão armazená-los dentro de sua competência. 

10) Havendo Troca e Nomeação de Servidores o Departamento de Patrimônio, emitirá o Termo de 
Responsabilidade por bens móveis daquela Unidade, em 03 (três) vias, colhendo a assinatura do (a) 
responsável pela Unidade. Uma via ficará  para arquivo e controle no setor da unidade  e duas vias 
devolvidas ao departamento de patrimônio. 

11) Abrir processo administrativo, quando necessário, para ressarcimento de dano ao erário publico por 
não ressarcimento de valor relativos a bens móveis faltosos  
 
 

3- RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS.  
 

1) Manter a integridade dos bens permanentes estando ou não sobre sua guarda.  
“ 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 guarda” 

2) Comunicar através de oficio ao Departamento de Patrimônio, qualquer irregularidade, desde a perda 
da plaqueta até o desaparecimento de bens permanentes.  

Sistema: Sistema de Controle Patrimonial 
Assunto: Registro, Controle, Cessão e Inventário de Bens Imóveis 
Código: SPA-NP-01     Data de  Elaboração:  04/11/2013 
Versão: 02                    Data de  Aprovação: 30/09/2015      
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3) No caso de desaparecimento de bens, anexar Boletim de Ocorrência providenciado junto a Policia 
Civil. 

4) Assinar os Termo de Responsabilidade/Movimentação/Transferência de Bens permanentes, 
assumindo a guarda dos bens, quanto exercer função de chefia. 
“Os bens móveis materiais  e equipamentos em uso ficarão sob a responsabilidade dos chefes dos 
setores , procedendo-se  periodicamente  a verificação pelos competentes órgão  de controle”.( Dec. 
Lei 200/67, art.87) 

5) Quando o servidor estiver efetuando a substituição temporária ( férias, licenças, etc) o chefe do setor; 
passará a ser responsável pelo patrimônio do ausente. 

6) Comunicar através de oficio ao Departamento de patrimônio, quando houver troca do responsável 
patrimonial mobiliário sob sua responsabilidade, para que seja efetuado a atualização na 
responsabilidade da guarda dos bens nas diversas unidades adminitrativas.  
“Todo servidor ao ser desvinculado do cargo ou emprego, deverá passar a responsabilidade do 
material sob guarda a outrem...” (Gestor de Patrimônio, diretor, chefe)  

7) O gestor de Patrimônio tomará ciência e logo que outro servidor assumir o cargo, este receberá e 
assumirá a carga patrimonial do setor.  

8) 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 guarda 

9) O Departamento de Patrimônio após Inventário de Passagem remete o Termo de responsabilidade , 
juntamente com nada consta  ao servidor exonerado  para apresentação ao Recursos Humanos que 
encaminhará ao departamento de pagamentos. 

10) No caso de bens faltosos verificados pelo Departamento de Administração Patrimonial através do 
Inventário de Passagem, a descrição do bem será levada ao conhecimento da Comissão de Avaliação 
de Bens Móveis para emissão de laudo de avaliação financeira. Nenhuma verba financeira derivada 
de resquício de rescisão será paga ao servidor exonerado até que este apresente o Nada Consta ou 
faça ressarcimento ao erário 

 
11) Tanto o usuário que cede e recebe o bem deverão: 

a) Conferir o Termo de Responsabilidade/Movimentação/Transferência de Bens.  
a) Comunicar ao Departamento de Patrimônio formalmente através de oficio qualquer divergência. 
b) Assinar todas as 03(três) vias do Termo de Responsabilidade/Movimentação/Transferência de 

Bens. 
c) Reter 01(uma) via para arquivo permanente, devolver 01(uma) via ao departamento de 

Patrimônio e 01(uma)via para o Almoxarifado central. 
 

 
4- PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  
4.1 –Recebimento dos Bens Pelo Usuário. 

a) Ao solicitar  a compra de bens permanentes, o usuário deverá informar a distribuição do 
material  por setor  ao Almoxarifado que,  em seguida informará ao Departamento Patrimônio  
para que o mesmo atualize  a carga patrimonial ao devido setor  responsável.  
“Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser distribuído á Unidade requisitante sem 
respectiva carga, que se efetiva com competente Termo de Responsabilidade.” 
b) Após encerrado o processo de compra, os fornecedores irão entregar os bens ao 
Departamento de Almoxarifado, que efetuará o seu recebimento via Almoxarifado Central, através 
da Nota Fiscal e Autorização de Fornecimento(AF). O Almoxarifado Central posteriormente 
encaminhará solicitação ao Patrimônio para que, o bem permanente seja patrimoniado. 
Observação: A este procedimento denomina-se que o bem foi ingressado ao acervo patrimonial 
por via orçamentária.  
c) Quando ocorrer doação, cessão, comodato de bens permanentes para a Prefeitura Municipal 
da Serra, o Departamento de Patrimônio deverá ser informado através de processo e acompanhar 
todo o processo para que possa efetuar após findo das negociações, o registro do bem. 
Observação: A este procedimento denomina-se que o bem foi ingressado ao acervo patrimonial 
por via extra-orçamentária.  
d) Após tombamento, afixação de plaquetas e registro dos bens adquiridos, seja via orçamentária 
ou extra-orcamentária o Departamento de Patrimônio emitirá um termo de responsabilidade dos 
bens permanentes e o Almoxarifado Central providenciará a entrega dos bens ao setor solicitante.  
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e) Qualquer servidor poderá receber os bens entregues pelo Departamento de Patrimônio, porém, 
somente os Gestores, Diretores, servidores com cargo de Chefia poderão assinar Termo de 
Responsabilidade e demais termos ( conforme citado no item 3 letra C)  

 
4.2 – Movimentação dos Bens Pelo Usuário. 

 
A movimentação de bens ocorre sempre que houver transferências  de bens de um setor para o outro, seja 
dentro de uma mesma unidade (entre setores de um mesma Secretaria, Departamentos, Escola, etc), ou, 
entre Unidades diferentes ( de uma Secretaria para outra, de uma escola para outra etc). 
Em ambos os casos, a autorização de movimentação sempre será do Gestor/Diretor/Chefe do Setor cedente, 
que deverá relacionar os bens, contendo descrição reduzida do bem, numero de patrimônio, situação do bem, 
a saber; ocioso, recuperável, antieconômico, irrecuperável. Servível, inservível, obsoletos.  

4.2.1- Movimentação dos Bens entre Setores.  
a) Para que ocorra a movimentação de bens entre setores de uma mesma Unidade ou entre 

setores de Unidades diferentes, o interessado em receber o bem, deverá encaminhar a 
solicitação ao possível cedente através de oficio.  

b) O Gestor, Diretor ou Chefe do Setor Cedente, estando de acordo, irá agendar com o Setor de 
Transporte a entrega dos bens ao Setor Recebedor e logo após encaminhará através de oficio 
ao Departamento de Patrimônio a relação dos bens cedidos, contendo  o nome do Setor 
Recebedor e a data de entrega dos bens contendo, descrição reduzida do bem, numero de 
patrimônio, situação do bem.  

c) O Departamento de Patrimônio emitirá Termo de Responsabilidade/Movimentação/Tranferência 
de Bens e colherá assinatura do recebedor; do Setor Cedente  e atualizará a carga patrimonial 
do novo setor. 

 
4.2.2 - Movimentação de Bens para o Depósito de Inservíveis do Departamento de Patrimônio.  

 
Para que ocorra a transferência de bens para o Deposito de Inservíveis, o setor solicitante irá encaminhar a 
solicitação através de oficio ao Departamento de Patrimônio. (Bens consideráveis inservíveis) 
Observação Importante! O Setor solicitante antes de encaminhar o bem para o depósito de Inservível, 
deverá verificar se a garantia  do bem está vigente. Caso a garantia do bem esteja vigente, o mesmo não 
será recebido no depósito de inservível. 

a) O Departamento de Patrimônio em entendimento com o departamento solicitante planejará o 
recolhimento do Bem.  
b) Após a programação,  o Departamento de Patrimônio, comunicará ao setor solicitante, para 
que um servidor do setor possa acompanhar o recolhimento  dos bem.  
c) Em hipótese nenhuma, os setores poderão encaminhar os materiais para o depósito de 
Inservível, sem prévia autorização do Departamento de Patrimônio, sob pena dos materiais serem 
devolvidos ao setor de origem. 
d) Após recolhido os bens o Departamento de Patrimônio irá emitir o Termo de 
Responsabilidade/Movimentação/Transferência de Bens.  

 
4.2.3 - Movimentação de Bens do Depósito de Inservíveis para o Departamento de Patrimônio.  

a) O setor interessado em receber algum material permanente que esteja disponível no Depósito 
de Inservíveis, deverá encaminhar ao Departamento de Patrimônio a solicitação através de oficio.  
b) O Departamento de Patrimônio irá atender as solicitações de acordo com a disponibilidade, 
obedecendo a ordem de chegada dos ofícios.  
c) Havendo disponibilidade do material, o Departamento de Patrimônio irá se programar  para 
Efetuar  a entrega do material.  
d) Após a entrega do bem, o Departamento de Patrimônio irá emitir o Termo de 
Responsabilidade/Movimentação/Transferência e disponibilidade de Bens.  
 

5. Procedimento para inventário físico Patrimonial:  
a) Cada Unidade Gestora através da criação de uma  comissão de inventário,    anualmente, promoverá a 
realização do inventário dos bens móveis e imóveis pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, nas 
dependências de todas Unidades Municipais com o objetivo de conferir a existência e localização dos 
referidos bens. 
 
 b) O resultado obtido por esta conferência será repassado aos seguintes Órgãos Municipais:  
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I - Comissão de Avaliação Permanente de bens Móveis e Imóveis, que terá como responsabilidade confirmar, 
reavaliar, depreciar emitindo laudos  solicitando a modificação dos bens no sistema de gestão patrimonial se 
assim for necessário; 
Observação Importante!. O inventário dos bens móveis e imóveis deverá estar concluído até o último dia útil 
do mês de dezembro do mesmo exercício e será entregue por meio magnético ou relatório impresso.  
 
C)  O inventário deverá evidenciar, para cada um dos bens, os seguintes itens:  
 
I.   existência e localização;  
ll.  estado de conservação;  
lll. estado da codificação (plaqueta e/ou código de barras); 
lV  condição de funcionamento e utilização;  
V. valor.  
 
Observação Importante!. Além dos itens evidenciados, o inventário também terá por objetivo: 
 
 I – sanar irregularidades relativas à identificação e controle;  
 
 II – confirmar a responsabilidade das chefias das Unidades Administrativas;  
 III – manter atualizados os controles e registros do Cadastro de Controle Patrimonial. 
 
d)  Com base no inventário, o Departamento de Administração Patrimonial  tomará as providências 
necessárias à recuperação dos bens em conjunto com o responsável patrimonial ( gestor, chefe, diretor ),  
promovendo o remanejamento ou recolhimento dos bens fora de uso ou inservíveis, e ainda as medidas 
administrativas necessárias à apuração de responsabilidade do titular de cada Unidade Administrativa, no 
caso de extravio de algum bem.  
 
6- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.  
 
6.1 Classificação do bem quanto ao estado físico de conservação: 
Bens  Ocioso - Quando embora em perfeitas condições de uso, não está sendo aproveitado pelo Setor ao 
qual está lotado. Neste caso deverá ser remanejado ao depósito da Prefeitura.  
Bens Recuperável - Quando  seu conserto for possível e orçar no máximo a cinqüenta por cento do valor de 
um novo.  
Bens Anti-econômico -  Quando sua manutenção  for onerosa, orçar mais de cinqüenta por cento do valor 
de um novo, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou absolutismo.  
Bens Irrecuperável  - Quando não mais poder ser utilizado pelo setor, devido a perda de suas características 
ou em razão da inviabilidade de sua recuperação.  
Bens Servíveis -  São Bens moveis e imóveis que integram o acervo patrimonial  da Prefeitura, os quais são 
de uso indispensável à prestação do serviço publico. De acordo com a sistemática adotada no 
estabelecimento do status de cada bem dentro do sistema eletrônico de patrimônio, os bens servíveis, para 
fins de inventário, anualmente podem ainda ser classificados como novo, bom ou ótimo, a depender de seu 
estado de conservação.  
Bens Inservíveis – São bens que perderam a serventia para a administração pública, por se tornarem 
inviáveis na utilização em qualquer atividade relacionada ao serviço prestado. Esses bens ao adquirirem essa 
classificação  ou status, estão aptos a serem recolhidos ao depósito de inservíveis  e sofrerem alienação.  
Bens Obsoletos – São aqueles tipo como arcaicos, levando em consideração  os avanços tecnológicos,  
razão pela qual caíram em desuso.  
 
6.2 Instrumentos de identificação dos Bens.  

 
Placa ou Etiquetas de identificação:  é o instrumento de identificação física do bem contendo um numero  
de registro patrimonial.  
Termo de responsabilidade: é  o documento  que identifica  os bens  por unidade dentro de um órgão, assim 
como, o responsável por estes bem. Emitidos pelo setor de patrimônio em três vias, que deverá ser assinado 
pelo responsável pela guarda do bem.   
Termo de transferência:  é o documento que registra  e controla  os deslocamentos definitivos  ou 
temporários  dos bens  entre as unidades  administrativas  de um órgão ou secretarias.  
Termo de doação: é o documento utilizado  para formalizar as doações  de bens  que são realizadas pela 
Prefeitura, tendo sempre como recebedoras as instituições  filantrópicas ou organizações sem fins lucrativos.  
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Termo de vistoria de veiculo: é o documento  utilizado para fins de apuração do estado físico de veículos. 
Esse documento deverá ser emitido sempre que houver inventário ou movimentação de veiculo.  
Termo de Baixa:  este documento é emitido quando da baixa de bens. Em caso de baixa por inutilizarão, 
extravio, furto, roubo, ou qualquer  outro tipo de baixa  que fomente a instrução processual , este termo deve 
ser anexado ao processo  
Inventário Físico Patrimonial: é a constatação da existência física, através da localização dos bens 
patrimoniais próprios, sob a responsabilidade do titular de cada Secretaria ou Unidade Administrativa:  
Inventário Físico de Passagem: é o ato pelo qual o servidor exonerado comunica ao departamento do 
patrimônio e solicita a realização de inventário especifico atestando os bens sobre sua responsabilidade que 
será transferida ao novo ocupante do cargo.  
Observação Importante! Os materiais permanentes só poderão ser transferidos, emprestados e/ou cedidos 
para fora de âmbito da Prefeitura Municipal da Serra, mediante apreciação do Departamento de Patrimônio 
que irá avaliar sua viabilidade mediante legislação em vigor.  
O Departamento de Patrimônio notificará aos usuários as mudanças nos procedimentos administrativos que 
venham ocorrer.  
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 Aprovação: 
 
______________________________________               ___________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Secretário Municipal de Administração e                   Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município 
                                       Recursos Humanos 
 
 

 

1. Finalidade:  
 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos para o controle de bens móveis em uso.  
 
2. Abrangência: 
 
Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serra com abrangência do Decreto: 5404 de 07 de janeiro de 2015.  
. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei Orgânica do Município da Serra.. 
Constituição Municipal 
Lei nº 2.356/2000, art. 10, inciso XIV. 
Decreto: 5404 de 07 de janeiro de 2015.  
Portaria 69/2015-Aprova Manual de orientações aos usuários de bens patrimoniais permanentes. 
 
 
4. Conceitos: 
Termo de responsabilidade: É o documento  que identifica  os bens  por unidade dentro de um órgão, assim 
como, o responsável por estes bem. Emitidos pelo setor de patrimônio em três vias, que deverá ser assinado 
pelo responsável pela guarda do bem.   
 
Inventário de Passagem: É o ato pelo qual o servidor exonerado  comunica ao departamento do patrimônio 
e solicita a realização de inventário especifico, atestando os bens sobre sua responsabilidade com a devida 
expedição de nada consta. 
 
Tombamento: Identificar o bem patrimonial móvel considerado como material permanente  com um numero 
de registro patrimonial  
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Termo de transferência:  É o documento que registra  e controla  os deslocamentos definitivos  ou 
temporários  dos bens  entre as unidades  administrativas  de um órgão ou secretarias.  
 
Termo de doação: É o documento utilizado  para formalizar as doações  de bens  que são realizadas pela 
Prefeitura, tendo sempre como recebedoras as instituições  filantrópicas ou organizações sem fins lucrativos.  

Sead: Secretaria de Administração. 

DP: Departamento Patrimonial. 
 
5. Competência e Responsabilidades. 

Compete a Secretaria de Administração SEAD, controlar e acompanhar a execução da presente norma de 
Procedimentos  
 
Compete ao Diretor do Departamento de Administração Patrimonial acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 

Compete a controladoria Geral do Município – CGM prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções 
Normativas e em suas atualizações, em especial no que se refere a identificação e avaliação dos pontos de controle 
e respectivos procedimentos.  

 
 
 
 

6. Dos Procedimentos: 
  
6.1- Registro e Movimentação de Bens Móveis.        
 

6.1.1 Almoxarifado    
 
6.1.1.1-Todo material considerado permanente, que for adquirido pela Prefeitura Municipal de Serra,      

deverá ser recebido pelo Almoxarifado Central. 
 
6.1.1.2-O Almoxarifado Central informará ao Departamento de Patrimônio a entrada de bens móveis 

através de nota fiscal, Ordem de Fornecimento, Boletim de Recebimento de Materiais ( BRM ) e 
solicitará o tombamento. 

 
6.1.1.3-O Almoxarifado Central após o tombamento, encaminhará junto com o bem o Termo de 

Responsabilidade em 03(três) vias  para devida conferencia e assinatura  do responsável no ato 
de recebimento. (6.1.3 )  

 
6.2 Departamento de Administração  Patrimonial ( SEAD/DP) 
 

6.2.1-O Departamento de Patrimônio confere a nota fiscal, ordem de fornecimento, Boletim de 
Recebimento de Materiais ( BRM ) e providencia o tombamento do bem no Sistema de Gestão de 
Materiais  

6.2.2-Após Tombamento, o Departamento de Patrimônio emitirá  o Termo de Responsabilidade em 
03(três) vias com a carga patrimonial do requisitante responsável (Diretor,chefe,Gestor), para 
providenciar assinatura 

6.2.3-Realizando o Tombamento e estando o bem estocado no Almoxarifado Central, as 03(três) vias do 
Termo de Responsabilidade referente ao bem serão entregues ao chefe do Almoxarifado Central 
que, o encaminhará junto com o bem para devida conferencia e assinatura  do responsável no ato de 
recebimento.  

6.2.4-O Termo de responsabilidade será assinado no momento da entrega do bem sendo que, uma via 
ficará para controle permanente do próprio setor, uma via retornará para o Almoxarifado Central e 
uma via retornará para o Departamento de Patrimônio.  Todas devidamente assinadas. 

6.2.5-Nos casos das Unidades Gestoras instituídas pelo Decreto 5404 de 07 de janeiro de 2015, a 
responsabilidade do ingresso de materiais se fará no uso de suas atribuições e competências, 
ressaltando o que diz o artigo terceiro desse decreto.  
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6.2.6-As movimentações de bens móveis nas  Unidades Gestoras deverão ser registrados  no Sistema de 
Gestão Patrimonial por gestores patrimoniais nomeados através de portaria com finalidade 
específica. 

6.3 - Registro de Inventário de Bens Moveis.   

 
      6.3.1-Cada Unidade Gestora através da criação de uma  comissão de inventário,  anualmente, promoverá 

a realização do inventário dos bens Móveis pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, nas 
dependências de todas Unidades Municipais, observando as orientações contidas no Manual de 
Procedimentos Patrimoniais para Usuários de Bens Permanentes e Inventário. 

 

 
7. Considerações Finais: 
 
 

7.1 Os gestores patrimoniais nomeados por portaria especifica, realizarão interação com o Departamento 
de  Patrimônio da SEAD. Sendo responsáveis patrimoniais, realizarão no sistema no que tange a sua 
esfera de competência e limites todos os atos inerentes as rotinas patrimoniais (transferência e 
movimentação  de bens ). Em caso de exonerações e nomeações dentro da UGs,os gestores deverão 
comunicar ao departamento de patrimônio da SEAD através de oficio.  

7.2- Será realizado o  Inventário de Passagem pelas respectivas unidades gestoras em conformidade com 
o decreto 540-4 de 07 de janeiro de 2015 com especial observação ao artigo terceiro.  

7.3 Toda transferência de material permanente de uma Unidade Administrativa para outra deverá ser 
comunicada ao Departamento de Patrimônio através de oficio e registrada no  Sistema de Gestão 
patrimonial por gestores patrimoniais nomeados através de portaria com finalidade específica. 

7.4- O Departamento de Recursos Humanos, após exoneração, somente efetuará o cálculo dos direitos 
trabalhistas de integrantes de cargo de chefia, após a prestação de contas dos materiais permanentes 
que estiverem sob sua guarda, relacionadas no Termo de Responsabilidade e assinadas. 

 
7.5 Caberá ao Gestor de Patrimônio de cada secretaria, conferir a relação dos materiais permanentes sob 

a responsabilidade dos titulares das diversas Unidades Administrativas, quando de sua exoneração e 
informarem ao Departamento de Administração Patrimonial quanto à sua regularidade, para devidas 
providências. 

 
7.6- As demais normas patrimoniais publicadas pelas demais unidades gestoras deverão seguir o padrão 

das colocadas pela Secretaria de Administração Patrimonial-SEAD, para não haver contradições e 
conflitos  

 
 7.7- Caso o Bem adquirido seja fruto de doação, deverá ser anexado junto ao processo a cópia da Nota 

Fiscal, devidamente assinada, o Termo de Doação preenchido e assinado, além do ofício solicitando 
ao Departamento de Administração Patrimonial o seu tombamento. 

 
7.8- Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.  
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Anexo I - Fluxograma 

                         
 

Almoxarifado 
 

SEAD/DP 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
   

Recebe todo o material permanente 

Informa ao Departamento de Patrimônio a entrada de 
bens móveis através de nota fiscal, Ordem de 
Fornecimento, Boletim de Recebimento de Materiais 
(BRM) e solicita o tombamento. 
 

 

Confere a nota fiscal, ordem de fornecimento, 
Boletim de Recebimento de Materiais ( BRM ) 
e providencia o tombamento do bem no 
Sistema de Gestão de Materiais  

 

Emite o Termo de Responsabilidade em 03(três) vias 
com a carga patrimonial do requisitante responsável 
(Diretor,chefe,Gestor), para providenciar assinatura 

 
 Realizado o Tombamento e estando o bem 
estocado no Almoxarifado Central, as 03(três) vias 
do Termo de Responsabilidade referente ao bem 
serão entregues ao chefe do Almoxarifado Central 
que, o encaminhará junto com o bem para devida 
conferencia e assinatura  do responsável no ato de 
recebimento.  

 
Providenciará a entrega do bom com o Termo de 
responsabilidade que será assinado no momento da 
entrega. Uma via ficará para controle permanente do 
próprio setor, uma via retornará para o Almoxarifado 
Central e uma via retornará para o Departamento de 
Patrimônio.  Todas devidamente assinadas. 

 

 
Sistema: Sistema de Controle Patrimonial 
Assunto: Registro, Controle, Resp.,Cessão e Inventário de Bens Móveis 
Código: SPA-NP-02     Data de  Elaboração: 14/10/2013 
Versão: 02                    Data de  Aprovação: 30/09/2015   
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ANEXO lI 
 

 

   
 

 
MANUAL DE ORIENTAÇÕES AOS USUÁRIOS DE BENS PERMANENTES PATRIMONIAIS 

 
1- APRESENTAÇÃO  

 
A Prefeitura Municipal da Serra – PMS, Através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos – 
SEAD, publica esse manual visando orientar os usuários de Bens permanentes quanto aos procedimentos na 
gestão de bens patrimoniais, tendo por objetivo promover a normalização dos serviços efetuados pelo 
Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
As Orientações aqui apresentadas são embasadas em legislações federais aplicáveis  ao Serviço publico. 
Esperamos que este manual possa esclarecer os usuários quanto aos procedimentos administrativos na 
gestão de bens patrimoniais, e assim atingir os objetivos ao qual se propõe.  
 
2- ATRIBUIÇÕES  DO DEPARTAMENTO DE  ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO.  
 
Atividades principais  - Registrar  e Controlar os Bens Permanentes  Móveis  e Imóveis da Prefeitura 
Municipal da Serra.  

1) Gerir  todo o acervo Publico Municipal observando o que dispõe o Decreto: 5404 de 07 de janeiro de 
2015, concernente a prerrogativa que descreve o dispositivo  da presente norma em seu  artigo 
terceiro 

2) Efetuar o Tombamento dos bens permanentes adquiridos.  
3) Registrar as características  dos bens permanentes através da emissão do termo de Responsabilidade  

e Ficha Patrimonial.  
4) Formalizar  as movimentações  dos bens permanentes, através da emissão do Termo de 

Responsabilidade/Movimentação/Transferências/Baixa de Bens. 
5) Manter e controlar a guarda de bens permanentes transferidos  para o seu  depósito de inservíveis. 
6) Acompanhar a guarda de bens permanentes exercido pelas secretarias através de gestores, diretores, 

chefes de setores ou responsável.  
7) Promover e formalizar a baixa de bens permanentes, através de alienação ( venda, cessão, doação, 

inutilizarão, sinistro, permuta e demais)  
8) Atualizar os registros dos bens permanentes bimestralmente  para melhor atender a prestação de 

contas conforme instruções normativas do TCE ( Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ). 
9)  Acompanhar o Leilão de inservíveis que a realização é, de responsabilidade exclusiva da Secretaria 

de Administração - SEAD. Nos caso de inservíveis em observação ao Decreto: 5404 de 07 de janeiro 
de 2015, as unidades gestoras poderão armazená-los dentro de sua competência. 

10) Havendo Troca e Nomeação de Servidores o Departamento de Patrimonio, emiterá o Termo de 
Responsabilidade por bens móveis daquela Unidade, em 03 (três) vias, colhendo a assinatura do (a) 
responsável pela Unidade. Uma via ficará  para arquivo e controle no setor da unidade  e duas vias 
devolvidas ao departamento de patrimônio. 

11) Abrir processo administrativo, quando necessário, para ressarcimento de dano ao erário publico por 
não ressarcimento de valor relativos a bens móveis faltosos  
 
 

3- RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS.  
 

1) Manter a integridade dos bens permanentes estando ou não sobre sua guarda.  
“ 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 guarda” 

Sistema: Sistema de Controle Patrimonial 
Assunto: Registro, Controle, Resp.,Cessão e Inventário de Bens Móveis 
Código: SPA-NP-02     Data de  Elaboração: 01/08/2015 14/10/2013 
Versão: 02                    Data de  Aprovação: 30/09/2015      
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2) Comunicar através de oficio ao Departamento de Patrimônio, qualquer irregularidade, desde a perda 
da plaqueta até o desaparecimento de bens permanentes.  

3) No caso de desaparecimento de bens, anexar Boletim de Ocorrência providenciado junto a Policia 
Civil. 

4) Assinar os Termo de Responsabilidade/Movimentação/Transferência de Bens permanentes, 
assumindo a guarda dos bens, quanto exercer função de chefia. 
“Os bens móveis materiais  e equipamentos em uso ficarão sob a responsabilidade dos chefes dos 
setores , procedendo-se  periodicamente  a verificação pelos competentes órgão  de controle”.( Dec. 
Lei 200/67, art.87) 

5) Quando o servidor estiver efetuando a substituição temporária ( férias, licenças, etc) o chefe do setor; 
passará a ser responsável pelo patrimônio do ausente. 

6) Comunicar através de oficio ao Departamento de patrimônio, quando houver troca do responsável 
patrimonial mobiliário sob sua responsabilidade, para que seja efetuado a atualização na 
responsabilidade da guarda dos bens nas diversas unidades adminitrativas.  
“Todo servidor ao ser desvinculado do cargo ou emprego, deverá passar a responsabilidade do 
material sob guarda a outrem...” (Gestor de Patrimônio, diretor, chefe)  

7) O gestor de Patrimônio tomará ciência e logo que outro servidor assumir o cargo, este receberá e 
assumirá a carga patrimonial do setor.  

8) 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 guarda 

9) O Departamento de Patrimônio após Inventário de Passagem remete o Termo de responsabilidade , 
juntamente com nada consta  ao servidor exonerado  para apresentação ao Recursos Humanos que 
encaminhará ao departamento de pagamentos. 

10) No caso de bens faltosos verificados pelo Departamento de Administração Patrimonial através do 
Inventário de Passagem, a descrição do bem será levada ao conhecimento da Comissão de Avaliação 
de Bens Móveis para emissão de laudo de avaliação financeira. Nenhuma verba financeira derivada 
de resquício de rescisão será paga ao servidor exonerado até que este apresente o Nada Consta ou 
faça ressarcimento ao erário 

 
11) Tanto o usuário que cede e recebe o bem deverão: 

a) Conferir o Termo de Responsabilidade/Movimentação/Transferência de Bens.  
a) Comunicar ao Departamento de Patrimônio formalmente através de oficio qualquer divergência. 
b) Assinar todas as 03(três) vias do Termo de Responsabilidade/Movimentação/Transferência de 

Bens. 
c) Reter 01(uma) via para arquivo permanente, devolver 01(uma) via ao departamento de 

Patrimônio e 01(uma)via para o Almoxarifado central. 
 

 
4- PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  
4.1 –Recebimento dos Bens Pelo Usuário. 

a) Ao solicitar  a compra de bens permanentes, o usuário deverá informar a distribuição do 
material  por setor  ao Almoxarifado que,  em seguida informará ao Departamento Patrimônio  
para que o mesmo atualize  a carga patrimonial ao devido setor  responsável.  
“Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser distribuído á Unidade requisitante sem 
respectiva carga, que se efetiva com competente Termo de Responsabilidade.” 
b) Após encerrado o processo de compra, os fornecedores irão entregar os bens ao 
Departamento de Almoxarifado, que efetuará o seu recebimento via Almoxarifado Central, através 
da Nota Fiscal e Autorização de Fornecimento(AF). O Almoxarifado Central posteriormente 
encaminhará solicitação ao Patrimônio para que, o bem permanente seja patrimoniado. 
Observação: A este procedimento denomina-se que o bem foi ingressado ao acervo patrimonial 
por via orçamentária.  
c) Quando ocorrer doação, cessão, comodato de bens permanentes para a Prefeitura Municipal 
da Serra, o Departamento de Patrimônio deverá ser informado através de processo e acompanhar 
todo o processo para que possa efetuar após findo das negociações, o registro do bem. 
Observação: A este procedimento denomina-se que o bem foi ingressado ao acervo patrimonial 
por via extra-orçamentária.  
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d) Após tombamento, afixação de plaquetas e registro dos bens adquiridos, seja via orçamentária 
ou extra-orcamentária o Departamento de Patrimônio emitirá um termo de responsabilidade dos 
bens permanentes e o Almoxarifado Central providenciará a entrega dos bens ao setor solicitante.  
e) Qualquer servidor poderá receber os bens entregues pelo Departamento de Patrimônio, porém, 
somente os Gestores, Diretores, servidores com cargo de Chefia poderão assinar Termo de 
Responsabilidade e demais termos ( conforme citado no item 3 letra C)  

 
4.2 – Movimentação dos Bens Pelo Usuário. 

 
A movimentação de bens ocorre sempre que houver transferências  de bens de um setor para o outro, seja 
dentro de uma mesma unidade (entre setores de um mesma Secretaria, Departamentos, Escola, etc), ou, 
entre Unidades diferentes ( de uma Secretaria para outra, de uma escola para outra etc). 
Em ambos os casos, a autorização de movimentação sempre será do Gestor/Diretor/Chefe do Setor cedente, 
que deverá relacionar os bens, contendo descrição reduzida do bem, numero de patrimônio, situação do bem, 
a saber; ocioso, recuperável, antieconômico, irrecuperável. Servível, inservível, obsoletos.  

4.2.1- Movimentação dos Bens entre Setores.  
a) Para que ocorra a movimentação de bens entre setores de uma mesma Unidade ou entre 

setores de Unidades diferentes, o interessado em receber o bem, deverá encaminhar a 
solicitação ao possível cedente através de oficio.  

b) O Gestor, Diretor ou Chefe do Setor Cedente, estando de acordo, irá agendar com o Setor de 
Transporte a entrega dos bens ao Setor Recebedor e logo após encaminhará através de oficio 
ao Departamento de Patrimônio a relação dos bens cedidos, contendo  o nome do Setor 
Recebedor e a data de entrega dos bens contendo, descrição reduzida do bem, numero de 
patrimônio, situação do bem.  

c) O Departamento de Patrimônio emitirá Termo de 
Responsabilidade/Movimentação/Tranferência de Bens e colherá assinatura do recebedor; do 
Setor Cedente  e atualizará a carga patrimonial do novo setor. 

 
4.2.2 - Movimentação de Bens para o Depósito de Inservíveis do Departamento de Patrimônio.  

 
Para que ocorra a transferência de bens para o Deposito de Inservíveis, o setor solicitante irá encaminhar a 
solicitação através de oficio ao Departamento de Patrimônio. (Bens consideráveis inservíveis) 
Observação Importante! O Setor solicitante antes de encaminhar o bem para o depósito de Inservível, 
deverá verificar se a garantia  do bem está vigente. Caso a garantia do bem esteja vigente, o mesmo não 
será recebido no depósito de inservível. 

a) O Departamento de Patrimônio em entendimento com o departamento solicitante planejará o 
recolhimento do Bem.  
b) Após a programação,  o Departamento de Patrimônio, comunicará ao setor solicitante, para 
que um servidor do setor possa acompanhar o recolhimento  dos bem.  
c) Em hipótese nenhuma, os setores poderão encaminhar os materiais para o depósito de 
Inservível, sem prévia autorização do Departamento de Patrimônio, sob pena dos materiais serem 
devolvidos ao setor de origem. 
d) Após recolhido os bens o Departamento de Patrimônio irá emitir o Termo de 
Responsabilidade/Movimentação/Transferência de Bens.  

 
4.2.3 - Movimentação de Bens do Depósito de Inservíveis para o Departamento de Patrimônio.  

a) O setor interessado em receber algum material permanente que esteja disponível no Depósito 
de Inservíveis, deverá encaminhar ao Departamento de Patrimônio a solicitação através de oficio.  
b) O Departamento de Patrimônio irá atender as solicitações de acordo com a disponibilidade, 
obedecendo a ordem de chegada dos ofícios.  
c) Havendo disponibilidade do material, o Departamento de Patrimônio irá se programar  para 
Efetuar  a entrega do material.  
d) Após a entrega do bem, o Departamento de Patrimônio irá emitir o Termo de 
Responsabilidade/Movimentação/Transferência e disponibilidade de Bens.  
 

5. PROCEDIMENTOS PARA INVENTÁRIO FISICO PATRIMONIAL.  
 
a) Cada Unidade Gestora através da criação de uma  comissão de inventário,    anualmente, promoverá a 
realização do inventário dos bens móveis e imóveis pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, nas 
dependências de todas Unidades Municipais com o objetivo de conferir a existência e localização dos 
referidos bens. 
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 b) O resultado obtido por esta conferência será repassado aos seguintes Órgãos Municipais:  
 
I - Comissão de Avaliação Permanente de bens Móveis e Imóveis, que terá como responsabilidade confirmar, 
reavaliar, depreciar emitindo laudos  solicitando a modificação dos bens no sistema de gestão patrimonial se 
assim for necessário; 
Observação Importante!. O inventário dos bens móveis e imóveis deverá estar concluído até o último dia útil 
do mês de dezembro do mesmo exercício e será entregue por meio magnético ou relatório impresso.  
 
C)  O inventário deverá evidenciar, para cada um dos bens, os seguintes itens:  
 
I.   existência e localização;  
ll.  estado de conservação;  
lll. estado da codificação (plaqueta e/ou código de barras); 
lV  condição de funcionamento e utilização;  
V. valor.  
 
Observação Importante!. Além dos itens evidenciados, o inventário também terá por objetivo: 
 
 I – sanar irregularidades relativas à identificação e controle;  
 
 II – confirmar a responsabilidade das chefias das Unidades Administrativas;  
 III – manter atualizados os controles e registros do Cadastro de Controle Patrimonial. 
 
d)  Com base no inventário, o Departamento de Administração Patrimonial  tomará as providências 
necessárias à recuperação dos bens em conjunto com o responsável patrimonial ( gestor, chefe, diretor ),  
promovendo o remanejamento ou recolhimento dos bens fora de uso ou inservíveis, e ainda as medidas 
administrativas necessárias à apuração de responsabilidade do titular de cada Unidade Administrativa, no 
caso de extravio de algum bem.  
 
6- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.  
 
6.1 Classificação do bem quanto ao estado físico de conservação: 
 
Bens  Ocioso - Quando embora em perfeitas condições de uso, não está sendo aproveitado pelo Setor ao 
qual está lotado. Neste caso deverá ser remanejado ao depósito da Prefeitura.  
Bens Recuperável - Quando  seu conserto for possível e orçar no máximo a cinqüenta por cento do valor de 
um novo.  
Bens Anti-econômico -  Quando sua manutenção  for onerosa, orçar mais de cinqüenta por cento do valor 
de um novo, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou absolutismo.  
Bens Irrecuperável  - Quando não mais poder ser utilizado pelo setor, devido a perda de suas características 
ou em razão da inviabilidade de sua recuperação.  
Bens Servíveis -  São Bens moveis e imóveis que integram o acervo patrimonial  da Prefeitura, os quais são 
de uso indispensável à prestação do serviço publico. De acordo com a sistemática adotada no 
estabelecimento do status de cada bem dentro do sistema eletrônico de patrimônio, os bens servíveis, para 
fins de inventário, anualmente podem ainda ser classificados como novo, bom ou ótimo, a depender de seu 
estado de conservação.  
Bens Inservíveis – São bens que perderam a serventia para a administração pública, por se tornarem 
inviáveis na utilização em qualquer atividade relacionada ao serviço prestado. Esses bens ao adquirirem essa 
classificação  ou status, estão aptos a serem recolhidos ao depósito de inservíveis  e sofrerem alienação.  
Bens Obsoletos – São aqueles tipo como arcaicos, levando em consideração  os avanços tecnológicos,  
razão pela qual caíram em desuso.  
 
6.2 Instrumentos de identificação dos Bens.  

 
Placa ou Etiquetas de identificação:  é o instrumento de identificação física do bem contendo um numero  
de registro patrimonial.  
Termo de responsabilidade: é  o documento  que identifica  os bens  por unidade dentro de um órgão, 
assim como, o responsável por estes bem. Emitidos pelo setor de patrimônio em três vias, que deverá ser 
assinado pelo responsável pela guarda do bem.   
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Termo de transferência:  é o documento que registra  e controla  os deslocamentos definitivos  ou 
temporários  dos bens  entre as unidades  administrativas  de um órgão ou secretarias.  
Termo de doação: é o documento utilizado  para formalizar as doações  de bens  que são realizadas pela 
Prefeitura, tendo sempre como recebedoras as instituições  filantrópicas ou organizações sem fins lucrativos.  
Termo de vistoria de veiculo: é o documento  utilizado para fins de apuração do estado físico de veículos. 
Esse documento deverá ser emitido sempre que houver inventário ou movimentação de veiculo.  
Termo de Baixa:  este documento é emitido quando da baixa de bens. Em caso de baixa por inutilizarão, 
extravio, furto, roubo, ou qualquer  outro tipo de baixa  que fomente a instrução processual , este termo deve 
ser anexado ao processo  
Inventário Físico Patrimonial: é a constatação da existência física, através da localização dos bens 
patrimoniais próprios, sob a responsabilidade do titular de cada Secretaria ou Unidade Administrativa:  
Inventário Físico de Passagem: é o ato pelo qual o servidor exonerado comunica ao departamento do 
patrimônio e solicita a realização de inventário especifico atestando os bens sobre sua responsabilidade que 
será transferida ao novo ocupante do cargo.  
Observação Importante! Os materiais permanentes só poderão ser transferidos, emprestados e/ou cedidos 
para fora de âmbito da Prefeitura Municipal da Serra, mediante apreciação do Departamento de Patrimônio 
que irá avaliar sua viabilidade mediante legislação em vigor.  
O Departamento de Patrimônio notificará aos usuários as mudanças nos procedimentos administrativos que 
venham ocorrer.  
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 Carimbo e Assinatura da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos - SEAD 

 Carimbo e Assinatura da Controladoria Geral do Município  

     

 
1. Finalidade: 
Estabelecer os procedimentos para a alienação e a cessão de bens imóveis do Município de Serra. 
 
2. Abrangência/Âmbito de Aplicação: 
Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serra com abrangência do Decreto: 5404 de 07 de janeiro 
de 2015.  
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal. 
Lei Orgânica do Município de Serra. 
Lei Federal nº 8.666/1993 - Institui Normas para Licitação e Contratos da Administração Pública. 
Lei Federal nº 6.015/1973 - Dispõe sobre os Registros Públicos. 
Lei Municipal nº 2360 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Serra. 
Portaria 69/2015-Aprova Manual de orientações aos usuários de bens patrimoniais permanentes. 
Lei nº 2.356, de 29/12/2000- Estrutura Organizacional - Administração e Controle dos Bens Patrimoniais do 
Município de Serra/ES alterada pela lei de n° 2.797/2005 que extinguiu a Divisão de Segurança 
Patrimonial 
 
 
4. Conceitos: 

Alienação - É o processo pelo qual o Município transfere o domínio de seus bens a terceiros, mediante 
venda, permuta ou doação, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, conforme 
inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666/1993. 

Venda - É o processo pelo qual o Município transfere, mediante pagamento prévio, o domínio de seus bens a 
terceiros, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado (exceto quando o adquirente 
for foreiro municipal). 

Investidura - É a venda realizada aos proprietários de imóveis lindeiros a uma área pública remanescente ou 
resultante de uma obra pública, inaproveitável isoladamente. 

Doação - É a transferência de domínio de um bem público, de forma gratuita, a outro órgão público ou 
entidade. 

Permuta - É a troca de um bem por outro de igual valor. 
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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. 

Foreiro - É a pessoa que através de contrato de aforamento ou enfiteuse, torna-se o titular do domínio útil de 
um bem imóvel público.  

Livro de Aforamento - É o livro onde são anotados os dados referentes aos foreiros, imóveis aforados e 
transferências realizadas. 

Bens Imóveis - Trata-se do solo e tudo quanto a ele incorporar-se em caráter permanente e que dele não 
puder ser retirado sem destruição, modificação ou dano. 

Bens de Uso Comum - São Bens de uso geral, que podem ser utilizados livremente por todos os indivíduos. 
Ex: praças, rios, praias, etc. 

Bens de Uso Especial - São aqueles que têm uma utilização específica de serviços públicos, tais como 
escolas, edifícios de repartições municipais e prédios destinados a serviços médios e assistenciais. 

Bens Dominicais - São bens públicos que não possuem uma destinação definida, como as terras devolutas e 
prédios públicos desativados. 

Incorporação - É a inclusão de um bem imóvel ao acervo patrimonial do Município de Serra. 

Desincorporação - É a exclusão de um bem do acervo patrimonial do Município de Serra. Pode ocorre por 
meio de demolição do imóvel ou por alienação. 

Desafetação - É o meio pelo qual um bem público deixa de ter uma finalidade pública específica, alterando 
sua natureza de bem de uso comum do povo ou bem de uso especial para dominical. 

Dossiê - É uma coleção de documentos ou uma pasta que contém papéis relativos a um determinado assunto 
(bem imóvel). 

Sistema de Administração de Materiais - SMARam - Ferramenta tecnológica que controla as 
incorporações, desincorporações e transferências ocorridas nos bens patrimoniais. 

Sistema de Preço Público - É uma ferramenta tecnológica utilizada para emissão do Documento Único de 
Arrecadação - DUA, bem como emissão de relatório para controle do pagamento do mesmo. 

Sistema de Controle Imobiliário - Ferramenta tecnológica utilizada pela Secretaria Municipal de Fazenda - 
SEFI para cadastro de dados de imóveis situados no Município de Serra. 
 
5. Competência e Responsabilidade: 

Compete à Secretaria de Administração - SEAD, por meio da Gerência de Administração e Manutenção 
Patrimonial - SEAD/DP/REGISTRO DE IMÓVEIS, controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

Compete à Secretaria de Planejamento Estratégico – SEAD/SEPLAE prestar apoio técnico, registrar, revisar e 
divulgar a Norma de Procedimento. 
 
 

6. Procedimentos: 
 
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – INVESTIDURA 
 
6.1 – Requerente. 
6.1.1 - Encaminha a solicitação de compra por investidura do imóvel, via Ofício, à SEAD/PROTOCOLO 
GERAL com as seguintes informações e documentos: 

a) Nome; 

b) CPF ou CNPJ; 

c) Endereço residencial ou comercial (no caso de pessoa jurídica); 

d) Inscrição Imobiliária; 

e) Telefone; 

f) Descrição do imóvel pleiteado; 
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g) Cópia do documento de aquisição ou certidão de ônus do imóvel lindeiro ao pleiteado; 

h) Fotos do imóvel (opcional). 
6.2 - Serviço de Protocolo Geral (SEAD/Divisão de Protocolo) 
6.2.1 - Recebe a solicitação de compra por investidura do imóvel com a documentação e providencia a 
abertura do processo. 
6.2.2 - Encaminha o processo ao Secretario responsável pela  Secretaria de Administração SEAD 
 

6.3 – Secretaria de Administração-SEAD 
6.3.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do mesmo. 
6.3.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial ( SEAD/DP) 
 

6.4 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP)/REGISTRO DE IMÓVEIS 
6.4.1 - Recebe o processo, informa a situação da área pleiteada e anexa cópia da documentação de aquisição 
da mesma (se for o caso). 
6.4.2 - Encaminha o processo à Secretaria de Administração SEAD 
 

6.5 – Secretaria de Administração SEAD 
6.5.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.5.1.1 - Caso o imóvel não seja de propriedade do Município, informa, via Ofício, ao Requerente o 
indeferimento do pleito. Após encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial 
(SEAD/DP) para arquivamento  
6.5.1.2 - Caso o imóvel seja de propriedade do Município, encaminha o processo à SEDUR/CONTROLE DE 
EDIFICAÇÕES. 
 

6.6 - Gerência de Controle de Edificações - SEDUR/CONTROLE DE EDIFICAÇÃOES 
6.6.1 - Recebe o processo e verifica se o imóvel pleiteado interfere no Plano de Urbanização e/ou se 
enquadra no Plano Diretor Urbano - PDU. 
6.6.1.1 - Caso o imóvel não interfira no Plano de Urbanização e/ou não se enquadre no PDU, encaminha o 
processo à SEDUR/GAB. 
6.6.1.2 - Caso o imóvel interfira no Plano de Urbanização e não se enquadre no PDU, encaminha o processo 
ao Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
 

6.7 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP) 
 
6.7.1 - Recebe o processo, informa, via ofício, ao Requerente o indeferimento do pleito. 
6.7.1.1 - Caso o imóvel se enquadre no PDU e não interfira no Plano de Urbanização, informa ao Requerente 
do deferimento do pleito e da realização da alienação da área por meio de licitação na modalidade de 
concorrência. 
6.7.2 - Encaminha o processo ao Secretário de Administração para tomar ciência. 
6.7.3. O Secretario de Administração toma Ciência e encaminha ao Departamento de Administração 
Patrimonial para arquivamento em caso de indeferimento e no caso de deferimento encaminha  a SEDUR. 
 

6.8 - Coordenação de Topografia - SEDUR/Topografia  
6.8.1 - Recebe o processo e realiza levantamento topográfico. 
6.8.2 - Encaminha processo à SEDUR/. Controle de Edificações 
 

6.9 - Gerência de Controle de Edificações - SEDUR/. Controle de Edificações 
 
6.9.1 - Recebe processo e toma conhecimento. 
6.9.2 - Encaminha processo à Departamento de Administração Patrimonial. 
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6.10 - Coordenação de Registro e Controle de Bens – Departamento de Administração 
Patrimonial.(SEAD/DP) 
 
6.10.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e envia CI’s as demais Secretarias para manifestação quanto 
ao interesse no imóvel pleiteado.  
6.10.1.1 - Caso alguma Secretaria manifeste interesse no imóvel, informa, via Ofício, ao Requerente o 
indeferimento do pleito. Após encaminha o processo para arquivamento. 
6.10.1.2 - Caso nenhuma Secretaria manifeste interesse, encaminha o processo à SEOB. 
 
6.11 –  SEOB - Comissão Permanente de Engenharia e Avaliação. 
6.11.1 - Recebe o processo e elabora Parecer Técnico de Avaliação . 
6.11.2 - Encaminha o processo à SEDUR/. Controle de Edificações 
 

6.12 - Gerência de Controle de Edificações - SEDUR/. Controle de Edificações 
6.12.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do Parecer técnico de Avaliação. 
6.12.2 - Encaminha o processo à SEDUR/. Topografia 
 

6.13 - Coordenação de Topografia - SEDUR/. Topografia 
6.13.1 - Recebe o processo e elabora Minutas de Projeto de Lei e de Decreto de Desafetação. 
6.13.2 - Encaminha o processo ao Secretário de Adminsitração (SEAD). 
 

6.14 -  SEAD/Gabinete do Secretário de Administração.  
6.14.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da Minutas de Projeto de Lei e de Decreto de Desafetação. 
6.14.2 - Elabora a justificativa de interesse público e anexa-a ao processo. 
6.14.3 - Verifica se há outros imóveis confrontantes com a área pleiteada além do imóvel do Requerente. 
6.14.3.1 - Caso não haja imóveis confrontantes, encaminha o processo à Para Laudo de Avaliação. 
6.14.3.2 - Caso haja imóveis confrontantes, verifica-se com os proprietários dos mesmos, via Ofício, se há 
interesse na aquisição da área pleiteada e solicita resposta por escrito. á SEAD. 
6.14.3.2.1 - Havendo interesse por parte de pelo menos um dos proprietários de imóvel confrontante com a 
área pleiteada, informa, via Ofício, ao Requerente do indeferimento do pleito e da realização da alienação da 
área por meio de licitação na modalidade de concorrência. Após encaminha o processo à  Departamento de 
Administração Patrimonial (SEAD/DP),para arquivamento. 
6.14.3.2.2 - Não havendo interesse de nenhum dos proprietários de imóvel confrontante com a área pleiteada, 
encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 
 
 

6.15 -  Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
6.15.1 - Recebe o processo e toma conhecimento e envia o Processo para Gabinete do Secretário de 
Administração –(SED/GAB) 
6.16 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.16.1 - Recebe o processo, toma conhecimento, assina a justificativa de interesse público. 
6.16.2 - Encaminha o processo à PROGER para elaboração do projeto de Lei e Decreto  de desafetação.  
 

6.17 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER 
6.17.1 - Recebe o processo para conhecimento, elabora minuta e emite Parecer 
6.17.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB 

 

6.18 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.18.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.18.2 - Encaminha o processo à DIVISÃO RESPONSÁVEL POR ATOS OFICIAIS. 
 

6.19 -. SECRETÁRIA RESPONSÁVEL POR ATOS OFICIAIS 
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6.19.1 - Recebe o processo e toma conhecimento realiza Modificações e encaminha a SEAD/GAB 
 
6.22 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.22.1 - Recebe o processo Verifica realização das alterações nas Minutas de Projeto de Lei e Decreto. 
6.22.2 - Encaminha o processo ao GABPREF/Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito  
6.22.3 - Recebe o processo, toma conhecimento e encaminha a  PROGER/PROCURADOR/GERAL. 
PROGER/PROCURADOR GERAL toma ciência e encaminha ao Procurador responsável por análise de 
documentação oficial que toma ciência elabora oficio e encaminha ao Procurador Geral, que toma ciência e 
envia ao gabinete do Prefeito para Colher assinatura do prefeito, retornando de imediato a 
PROGER/PROCURADORIA GERAL.  
 
6.23 - PROGER/PROCURADOR GERAL. 
6.23.1 - Recebe o processo e encaminha, via Ofício, o Projeto de Lei de Desafetação à Câmara Municipal de 
Serra -  para votação e aprovação. 
6.23.2 - Providencia a publicação da Lei, após publica o Decreto nos Atos Oficiais do Poder Executivo. 
6.23.3 - Anexa cópia da Lei e do Decreto no processo e o encaminha-o à Departamento de Administração 
Patrimonial l (SEAD/DP).  
6.23.4,1 – O Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP),recebe o processo e toma 
conhecimento, registra dados. 
6.23.4.2- Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.24 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.24.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
           6.24.2 - Encaminha o processo ao GABPREF/CH. 
 

6.25 - Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito - GABPREF 
6.25.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e autoriza a alienação, mediante a assinatura do Prefeito.E 
encaminha a Departamento de Administração Patrimonial 
 

6.26 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP) 
.26.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da publicação da Lei e do Decreto. Encaminha o Processo 
para SEFA. 
 

6.27 – SEFA 
6.27.1 - Recebe o processo e emite por meio do Sistema de Preço Público o Documento Único de Arrecadação 
- DUA. 
6.27.2 - Convoca o Requerente para comparecer ao setor e pegar o DUA para pagamento. 
6.27.3 - Confirma o pagamento do DUA por meio do Sistema de Preço Público e providencia cópia autenticada 
da Lei e Decreto de Desafetação.Encaminha a Departamento de Administração Patrimonial-(SEAD/DP). 
6.27.3.1 – Departamento de Administração Patrimonial--(SEAD/DP). 
6.27.4 - Encaminha as cópias autenticadas ao Cartório de Registro Geral de Imóveis - CRGI competente para 
realizar a averbação da Lei e Decreto. Encaminha a SEAD/GAB- Secretario de Administração. 
6.27.4.1 - SEAD/GAB Toma Ciência e encaminha a PROGER/PROCURADORIA PATRIMONIAL. 
6.27.4.2 - PROGER/PROCURADORIA PATRIMONIAL 
6.27.5 - Elabora Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda por Investidura e encaminha o processo à 
Departamento de Administração Patrimonial. 
 

6.28 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP) 
6.28.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda por 
Investidura. 
6.28.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.29 – Gabinete - Secretaria de Administração – SEAD/GAB 
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6.29.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.29.2 - Encaminha o processo à PROGER/PROCURADOR GERAL 

 

6.30 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 
6.30.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.30.2 - Encaminha o processo à PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA. 
 

6.31 - Gerência Urbanística - PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA. 
6.31.1 - Recebe o processo e analisa a Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda por Investidura. 
6.31.2 - Elabora parecer jurídico e encaminha o processo à PROGER/PROCURADOR GERAL. 
 

6.32 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 
6.32.1 - Recebe o processo e homologa o parecer jurídico. 
6.32.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.33 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.33.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.33.2 - Encaminha o processo ao   Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 
 
6.35 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP). 
6.35.1 - Recebe o processo e encaminha, via ofício, a Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda por 
Investidura ao Cartório de Ofício de Notas, a escolha do Requerente, para lavratura. 
6.35.2 - Encaminha o processo à SEFA/Coordenação de Cadastro imobiliário.  
 
6.36 - Coordenação de Cadastro Imobiliário - SEFA. 

6.36.1 - Recebe o processo e inscreve o imóvel junto ao Sistema de Controle Imobiliário. 

6.36.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial. 
 
6.37 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP) 
6.37.1 - Recebe o processo e aguarda o Requerente encaminhar cópia da Escritura Pública registrada. Após 
providencia abertura de Dossiê com cópia do processo e o cadastro das informações do imóvel no sistema de 
gestão Patrimonial SMARam. 
6.37.2 - Encaminha o processo à SEFA-Coordenação de tributos Imobiliários.  
 
6.38 - Coordenação de Tributos Imobiliários - SEFA 
6.38.1 - Recebe o processo e realiza a transferência do imóvel para o nome do Requerente no Sistema de 
Controle Imobiliário. 
6.38.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 
 
6.39 - Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 
6.39.1 - Recebe o processo e arquiva-o no arquivo setorial. 
 
 
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VENDA (FOREIRO MUNICIPAL) 
 
6.40 - Requerente 
6.40.1 - Encaminha a solicitação de compra do imóvel, via Ofício, à SEAD/PROTOCOLO com as seguintes 
informações e documentos: 
a) Nome; 
b) CPF ou CNPJ; 
c) Endereço residencial ou comercial (no caso de pessoa jurídica); 
d) Telefone; 
e) Descrição do imóvel pleiteado; 
f) Inscrição imobiliária do imóvel pleiteado; 
g) Cópia do documento de aquisição do imóvel pleiteado ou cópia do Contrato de Aforamento. 
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6.41 - Serviço de Protocolo Geral (SEAD/Divisão de Protocolo) 
6.41.1 - Recebe a solicitação de compra do imóvel e providencia a abertura do processo. 
6.41.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
6.42 – Departamento de Administração Patrimonial –( SEAD/DP)  
6.42.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do mesmo. 
6.42.2 - Encaminha o processo à SEDUR/TOPOGRAFIA 

 

6.43 - Coordenação de Topografia - SEDUR 
6.43.1 - Recebe o processo e realiza levantamento topográfico. 
6.43.2 - Identifica e informa o loteamento, lote e quadra na qual o imóvel está situado. 
6.43.3 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial –(SEAD/DP). 
 

6.44 - Departamento de Administração Patrimonial –(SEAD/DP). 
6.44.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do mesmo.  
6.44.2 - Anexa no processo cópia da documentação de aquisição da área na qual o imóvel pleiteado está 
inserido.  
6.44.3 - Informa a situação do imóvel constante no livro de aforamento. 
6.44.4 - Encaminha o processo à SEOB- Comissão Permanente de Engenharia e Avaliação.  
 

6.45 - Comissão Permanente de Engenharia e Avaliação - SEOB 
6.45.1 - Recebe o processo e elabora Parecer Técnico de Avaliação. 
6.45.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial 
 

6.46 -  Departamento de Administração Patrimonial  - SEAD/DP/REGISTRO DE IMÓVEIS  
6.46.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do Parecer Técnico de Avaliação. 
6.46.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.47 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.47.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.47.2 - Encaminha o processo à GABPREF. 
 

6.48 -  Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito - GABPREF 
6.48.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e autoriza a alienação, mediante a assinatura do Prefeito. 
6.48.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.49 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.49.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.49.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial. 
 

6.50 - Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP) 
 
6.50.1 - Recebe o processo e toma Ciência e Encaminha a SEFA 
6.50.2 - SEFA –Recebe o processo Convoca o Requerente para comparecer à coordenação para informá-lo 
do valor do imóvel. 
6.50.2.1 - Em caso de desistência do Requerente, encaminha o processo ao Departamento de Administração 
Patrimonial para  arquivamento. 
6.50.2.2 - Caso o Requerente concorde com o valor, verifica com o mesmo a forma de pagamento que poderá 
ser à vista ou em até 60 (sessenta) parcelas mensais, verifica a forma de pagamento. 
6.52.2 - Emite por meio do Sistema de Preço Público o Documento Único de Arrecadação - DUA. 
6.50.3 - Convoca o Requerente para comparecer ao setor e pegar o DUA para pagamento. 
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6.50.3.1 - Caso o Requerente tenha optado pelo pagamento em 60 meses, encaminha ao mesmo, 
mensalmente, o DUA para pagamento E Encaminha processo a SEAD/DP. 
6.50.4 – SEAD/DP Confirma o pagamento do DUA, por meio do Sistema de Preço Público, encaminha a 
SEAD/GAB que toma ciência e encaminha a PROGER/PROCURADORIA PATRIMONIAL QUE elabora 
Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda e encaminha o processo à Departamento de Administração 
Patrimonial.  
6.50.4.1 - Caso o Requerente tenha optado pelo pagamento em 60 (sessenta) parcelas, a Minuta de Escritura 
Pública de Compra e Venda só será elaborada após o término do pagamento das mesmas. 
 

6.51 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP). 
6.51.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda. 
6.51.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.52 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.52.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.52.2 - Encaminha o processo à PROGER/GAB. 
 

6.53 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 
6.53.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.53.2 - Encaminha o processo à PGM/PROCURADORIA URBANISTICA. 
 

6.54 - PROCURADORIA URBANISTICA. 
6.54.1 - Recebe o processo e analisa a Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda. 
6.54.2 - Elabora parecer jurídico e encaminha o processo à PROGER/GAB. 
 

6.55 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 
6.55.1 - Recebe o processo e homologa o parecer jurídico. 
6.55.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.56- Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.56.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.56.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
 

6.57 - Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP) 
6.57.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.57.2 – Encaminha , via Ofício, a Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda ao Cartório de Ofício de 
Notas, a escolha do Requerente, para lavratura. 
6.57.2 - Aguarda o Requerente encaminhar cópia da Escritura Pública registrada. Após providencia abertura 
de Dossiê com cópia do processo, cadastra as informações do imóvel no Sistema de Gestão Patrimonial -
SMARam e anota no Livro de Aforamento. 
6.57.3 - Encaminha o processo à SEMFA - Coordenação de Tributos Imobiliários.  
 
6.58 - Coordenação de Tributos Imobiliários - SEMFA 
6.58.1 - Recebe o processo e realiza a transferência do imóvel para o nome do Requerente no Sistema de 
Controle Imobiliário. 
6.58.2 - Encaminha o processo à SEAD/DP. 
 
6.59 – Departamento de Administração Patrimonial – SEAD/DP 
6.59.1 - Recebe o processo e providencia arquivamento. 
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ALIENAÇÃO - DOAÇÃO 
 
6.60- Requerente 
6.60.1 - Encaminha a solicitação de doação de imóvel, via Ofício, à SEAD/Via PROTOCOLO GERAL com as 
seguintes informações e documentos: 
a) Nome da entidade ou órgão público; 
b) CNPJ; 
c) Endereço; 
d) Telefone; 
e) Cópia da carteira de identidade e do CPF do representante (no caso de entidade); 
f) Cópia do Estatuto (no caso de entidade); 
f) Descrição do imóvel pleiteado; 
h) Justificativa do pedido. 
 

6.61 - Serviço de Protocolo Geral (SEAD/Divisão de Protocolo) 
6.61.1 - Recebe o Ofício e providencia a abertura do processo. 
6.61.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.62 – Gabinete do Secretario de Administração – (SEAD/GAB) 
6.62.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do mesmo. 
6.62.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
 

6.63 - Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
6.63.1 - Recebe o processo, verifica a disponibilidade de imóvel ou situação da área pleiteada e anexa cópia 
da documentação de aquisição do mesmo (se for o caso). 
6.63.1.1 - Caso não haja disponibilidade de imóvel ou o imóvel pleiteado não seja de propriedade do 
Município, informa, via Ofício, ao Requerente o indeferimento do pleito. Após encaminha o processo para 
arquivamento. 
6.63.1.2 - Caso haja disponibilidade de imóvel ou o imóvel pleiteado seja de propriedade do Município, 
encaminha o processo à Secretaria Responsável pelo mesmo.  
 

6.64 - Secretaria Responsável 
6.64.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e informa sobre a possibilidade de atendimento ao pleito. 
6.64.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP).. 
 

6.65 - Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
6.65.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.65.1.1 - Caso a Secretaria Responsável tenha indeferido o pleito, informa, via Ofício, ao Requerente. Após 
encaminha o processo à SETOR DE REGISTRO para arquivamento. 
6.65.1.2 - Caso a Secretaria Responsável tenha deferido o pleito, encaminha o processo à SEDUR/ 
ESTUDOS E PROJETOS. 
 

6.66 - SEDUR/ ESTUDOS E PROJETOS 
6.66.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.66.2 - Encaminha o processo à TOPOGRAFIA 

 

6.67 - Coordenação de Topografia  
6.67.1 - Recebe o processo e realiza levantamento topográfico. 
6.67.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP).. 
 

6.68 Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
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6.68.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e envia CI’s as demais Secretarias para manifestação quanto 
ao interesse do imóvel.  
6.68.1.1 - Caso alguma Secretaria manifeste interesse no imóvel, informa, via Ofício, ao Requerente e após 
encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP).para arquivamento. 
6.68.1.2 - Caso nenhuma Secretaria manifeste interesse, encaminha o processo à SEOB 

 

6.69 - SEOB Comissão Permanente de Engenharia e Avaliação. 
6.69.1 - Recebe o processo e elabora Parecer Técnico de Avaliação. 
6.69.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 
 

6.70 - Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 
6.70.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.70.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB,para ciência,  que encaminha o processo a PROGER/GAB que 
encaminha para a PROCURADORIA PATRIMONIAL. 
 

6.71 –  PROGER/PROCURADORIA PATRIMONIAL 
6.71.1 - Recebe o processo e elabora a Minuta de Projeto de Lei. 
6.71.1.1 -Em se tratando de Desafetação elabora Minuta de Projeto de Lei e de Decreto. 
6.71.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB 

 

6.72 – Secretaria de Administração - (SEAD/GAB) 
6.72.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da(s) Minuta(s). 
6.72.2 - Elabora justificativa de interesse público e anexa ao processo. 
6.72.3 - Encaminha o processo à PROGER/GAB. 
 
6.73 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 
6.73.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.73.2 - Encaminha o processo à PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA. 
 

6.74 – PROGER/PROCURADORIA  URBANÍSTICA  
6.74.1 - Recebe o processo e analisa as Minutas de Projeto de Lei e Decreto de Desafetação. 
6.74.2 - Elabora o parecer jurídico e encaminha o processo à PROGER/GAB. 
 

6.75- Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 
6.75.1 - Recebe o processo e homologa o parecer jurídico. 
6.75.1.1 - Caso não haja alterações a serem realizadas nas Minutas, encaminha o processo ao GABPREF. 
6.75.1.2 - Caso haja alterações a serem realizadas nas Minutas, encaminha o processo à SEAD/GAB para 
correção. 
 

6.76 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.76.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.76.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial. 
 

6.77– Departamento de Administração Patrimonial – SEAD/DP 
6.77.1 - Recebe o processo e toma conhecimento observa as alterações nas Minutas de Projeto de Lei e 
Decreto de Desafetação. 
6.77.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB 

 

6.78 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.78.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.78.2 - Encaminha o processo ao GABPREF/CH. 
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6.79 - Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito - GABPREF 
6.79.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e autoriza a alienação, e encaminha a PROGER/GAB. 
 
6.80 - PROGER/GAB recebe toma ciência e encaminha a   PROCURADORIA  DE SUPERVISÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO OFICIAL envia a Gabinete do Prefeito para Colher Assinatura. 
6.80.1 – PROGER/ PROCURADORIA  DE SUPERVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO OFICIAL. 
Recebe o processo e encaminha, via Ofício, a Minuta de Projeto de Lei à Câmara Municipal de Serra- para 
votação e aprovação. 
6.80.2 - Providencia a publicação da Lei, após publica o Decreto nos Atos Oficiais do Poder Executivo. 
6.80.3 - Anexa cópia da Lei e do Decreto no processo e o encaminha à Departamento de Administração 
Patrimonial. 
 

6.81 - Departamento de Administração Patrimonial - (SEAD/DP).  
6.81.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da publicação da Lei e do Decreto de Desafetação. 
6.81.1 - Providencia cópia autenticada da Lei e Decreto de Desafetação. 
6.81.2 - Encaminha as cópias autenticadas ao Cartório de Registro Geral de Imóveis - CRGI competente para 
realizar a averbação da Lei e Decreto.e encaminha a SEAD/GAB que encaminha a PROGER/PATRIMONIAL  
para elaboração de Minuta de Doação. 
6.81.3 - PROGER/PATRIMONIAL  Elabora minuta de Escritura Pública de Doação e encaminha o processo à 
Departamento de Administração Patrimonial - (SEAD/DP). 
 

6.83 - Departamento de Administração Patrimonial - (SEAD/DP). 
6.83.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.83.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB 

 

6.84 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.84.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.84.2 - Encaminha o processo à PROGER/GAB. 
 

6.85 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 
6.85.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.85.2 - Encaminha o processo à PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA. 
 

6.86 - PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA 
6.86.1 - Recebe o processo e analisa a minuta de Escritura Pública de Doação. 
6.86.2 - Elabora parecer jurídico e encaminha o processo à PROGER/GAB. 
 

6.87 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 
6.87.1 - Recebe o processo e homologa o parecer jurídico. 
6.87.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.88 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.88.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.88.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial-(SEAD/DP) 
 
 

6.89 – Departamento de Administração Patrimonial-(SEAD/DP) 
6.90.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.90.1 – Encaminha  via ofício, a Minuta de Escritura Pública de Doação ao Cartório de Ofício de Notas, a 
escolha do Requerente, para lavratura. 
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6.90.2 - Aguarda o Requerente encaminhar cópia da Escritura Pública registrada. Após providencia abertura 
de Dossiê com cópia do processo, cadastra as informações do imóvel no Sistema de Gestão Parimonial 
SMARam. 
6.90.3 - Encaminha o processo à SEFA. 
 
6.91 - Coordenação de Tributos Imobiliários – SEFA 
6.91.1 - Recebe o processo e realiza a transferência do imóvel para o nome do Requerente no Sistema de 
Controle Imobiliário. 
6.91.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial-(SEAD/DP) 
 
6.92 - Departamento de Administração Patrimonial-(SEAD/DP) 
6.92.1 - Recebe o processo e arquiva-o no arquivo setorial. 
 
 
CESSÃO DE BENS IMÓVEIS 
 
6.93 - Requerente 
6.93.1 - Encaminha o pedido de cessão do imóvel, via Ofício, à SEAD/Via PROTOCOLO GERAL com as 
seguintes informações e documentos: 
a) Nome da entidade ou órgão público; 
b) CNPJ; 
c) Endereço; 
d) Telefone; 
e) Cópia da carteira de identidade e do CPF do representante (no caso de entidade); 
f) Cópia do Estatuto (no caso de entidade); 
f) Descrição do imóvel pleiteado; 
h) Justificativa do pedido. 
 

6.93 - Serviço de Protocolo Geral (SEAD/Divisão de Protocolo) 
6.93.1 - Recebe o Ofício e providencia a abertura do processo. 
6.93.2 - Encaminha o processo à SEAD que encaminha a SEAD/DP 
 
6.94 – Departamento de Administração Patrimonial SEAD/DP 
6.94.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do mesmo. 
6.94.1 –Verifica a disponibilidade de imóvel ou situação da área pleiteada e anexa cópia da documentação de 
aquisição do mesmo (se for o caso). 
6.94.1.1 - Caso não haja disponibilidade do imóvel ou o imóvel pleiteado não seja de propriedade do Município, 
informa, via Ofício, ao Requerente o indeferimento do pleito e encaminha o processo para arquivamento. 
6.94.1.2 - Caso haja disponibilidade de imóvel ou o imóvel pleiteado seja de propriedade do Município, 
encaminha o processo à Secretaria Responsável pelo mesmo. 
 
6.95 - Secretaria Responsável 
6.95.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e informa sobre a possibilidade de atendimento ao pleito. 
6.95.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial SEAD/DP. 
. 
 
6.96 - Departamento de Administração Patrimonial SEAD/DP 
 
6.96.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.96.1.1 - Caso a Secretaria Responsável tenha indeferido o pleito, informa, via Ofício, ao Requerente e 
encaminha o processo para arquivamento. 
6.96.2 - Caso a Secretaria Responsável tenha deferido o pleito, encaminha o processo à  SEAD/GAB que 
encaminha ao Procurador Municipal este faz Vistas no processo e encaminha a PROGER/PATRIMONIAL 
 
6.97 - PROGER/PATRIMONIAL 
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6.97.1 - Recebe o processo e elabora Minuta de Projeto de Lei. 
6.97.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB 

 

6.97 – Gabinete do Secretário de Administração (SEAD/GAB) 
6.97.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da Minuta Projeto de Lei. 
6.97.2 - Elabora a justificativa de interesse público e anexa-a ao processo. 
6.97.3 - Encaminha o processo à Procuradoria Geral 
 
6.98 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 
6.98.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.98.2 - Encaminha o processo à PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA 
 
6.99 - PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA 
6.99.1 - Recebe o processo e analisa a Minuta de Projeto de Lei. 
6.99.2 - Elabora o parecer jurídico e encaminha o processo à PROGER/GAB. 
 

6.100 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 
6.100.1 - Recebe o processo e homologa o parecer jurídico. 
6.100.1.1 - Caso não haja alterações a serem realizadas na Minuta, encaminha o processo ao GABPREF . 
6.100.1.2 - Caso haja alterações a serem realizadas na Minuta encaminha o processo à PROGER/GAB para 
correção que Recebe o processo e realiza as alterações no Projeto de Lei.Encaminha o processo ao 
GABPREF. 
 

6.101 - Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito - GABPREF 
6.101.1 - Recebe o processo e toma conhecimento e autoriza a cessão, mediante a assinatura do Prefeito. 
6.101.2 - Encaminha o processo ao PROGER/PROCURADORIA DE SUPERVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
OFICIAL. 
 

6.102 - PROGER/PROCURADORIA DE SUPERVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO OFICIAL. 
6.102.1 - Recebe o processo e encaminha, via Ofício, o Projeto de Lei à Câmara Municipal de Serra- para 
votação e aprovação. 
6.102.2 - Providencia a publicação da Lei nos Atos Oficiais do Poder Executivo. 
6.102.3 - Anexa cópia da Lei no processo e o encaminha-o à Departamento de Administração Patrimonial.  
 

6.103 -  Departamento de Administração Patrimonial-SEAD/DP 
6.103.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da publicação da Lei. 
6.103.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB que encaminha a PROGER/PATRIMONIAL para elaboração 
de Minuta de Contrato de Cessão. 
 

6.104– PROGER/PATRIMONIAL 
6.104.1 - Recebe o processo e elabora minuta de contrato de cessão de uso. 
6.104.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial-SEAD/DP 
 
 

6.105 - Departamento de Administração Patrimonial-SEAD/DP 
6.105.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.111.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.106 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.106.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.106.2 - Encaminha o processo à PROGER/GAB. 
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6.107 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 
6.107.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.107.2 - Encaminha o processo à PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA. 
 

6.108 - PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA. 
6.108.1 - Recebe o processo e analisa a minuta de Contrato de Cessão de uso. 
6.108.2 - Elabora parecer jurídico e encaminha o processo à PROGER/GAB. 
 

6.109 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 
6.109.1 - Recebe o processo e homologa o parecer jurídico. 
6.109.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.110 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 
6.110.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.110.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial-SEAD/DP 

 

6.111 - Departamento de Administração Patrimonial-SEAD/DP 
6.111.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 
6.111.2 - Providencia a emissão de 03 (três) vias do contrato de cessão de uso. 
6.111.3 - Encaminha as 03 (três) vias do Contrato, via ofício, ao Requerente para assinatura do representante 
da mesma. 
6.111.4 - Acosta as 03 (três) vias do Contrato no processo, elabora minuta do Extrato de Contrato de Cessão 
de Uso e anexa ao processo. 
6.111.4 - Encaminha o processo à SEAD/GAB para Colher Assinaturas. 
 

6.112 - SEAD/GAB recebe o Processo e encaminha ao Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito – GABPREF. 
6.112.1 - Recebe o processo e toma conhecimento.colhe a assinatura do Prefeito Municipal nas 03 (três) vias 
do Contrato de Cessão de Uso.Encaminha o processo ao PROCURADORIA DE SUPERVISÃO DE 
DOCUMENTOS OFICIAIS . 
 

6.113 – PROGER/PROCURADORIA DE SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS . 
6.113.1 - Recebe o processo e providencia a publicação do Extrato do Contrato de Cessão de Uso nos Atos 
Oficiais do Poder Executivo. 
6.113.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial-SEAD/DP 

 

6.114 - Departamento de Administração Patrimonial - SEAD/DP 
6.114.1 - Recebe o processo e anexa 01 (uma) via do Contrato de Cessão de Uso. 
6.114.2 - Encaminha, via ofício, 01 (uma) via do Contrato de Cessão de Uso e cópia do Extrato ao 
Requerente. 
6.114.3 - Providencia abertura de Dossiê com cópia do processo e 01 (uma) via do Contrato de Cessão de 
Uso. 
6.114.2 - Cadastra as informações do imóvel no Sistema de Gestão Patrimonial SMARam. 
6.114.3 - Encaminha o processo à SEFA. 
 

6.115 - Coordenação de Tributos Imobiliários – SEFA 
6.115.1 - Recebe o processo e cadastra o nome da Requerente como detentor do imóvel no Sistema de 
Controle Imobiliário, considerando a data do contrato. 
6.115.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial - SEAD/DP 

 

6.124 - Departamento de Administração Patrimonial - SEAD/DP  
6.124.1 - Recebe o processo e arquiva-o no arquivo setorial. 
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7. Considerações Finais: 

7.1 - No caso de alienação às custas cartoriais referentes à lavratura e registro da Escritura Pública são de 
responsabilidade do Requerente. 

7.2 - O procedimento descrito para Venda ateve-se somente para o caso do Requerente ser foreiro municipal. 

7.3 - Os procedimentos de Doação descritos nesta Norma não aplicam-se no caso de programa de 
Regularização Fundiária.  
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Anexo I - Fluxograma 

                         

Requerente. 
 

Serviço de Protocolo Geral 
(SEAD/Divisão de Protocolo) 

 

Secretaria de Administração SEAD-
Gabinente 

Departamento de Administração 
Patrimonial – (SEAD/DP) 

ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS POR 
INVESTIDURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
   

 
Sistema: Sistema de Controle Patrimonial 
Assunto: Alienação e Cessão de Bens Imóveis 
Código: SPA-NP-03   Data de Elaboração: 28/10/2013 
Versão: 02                    Data de  Aprovação: 30/09/2015   
 
    

Encaminha a solicitação de compra por 
investidura do imóvel, via Ofício, à 
SEAD/PROTOCOLO GERAL com as 
seguintes informações e documentos: 
 

Formaliza o processo e encaminha a 
Secretaria de Administração - SEAD 
 

Toma ciência e encaminha 
ao Departamento de 
Administração Patrimonial  

Recebe o processo, informa a situação 
da área pleiteada e anexa cópia da 
documentação de aquisição da mesma 
(se for o caso). Encaminha o processo 
à Secretaria de Administração SEAD 
 Caso o imóvel não seja de 

propriedade do Município, informa, 
via Ofício, ao Requerente o 
indeferimento do pleito. Após 
encaminha o processo à 
Departamento de Administração 
Patrimonial (SEAD/DP) para 
arquivamento 
 

Caso o imóvel seja de propriedade 
do Município, encaminha o 
processo à SEDUR/CONTROLE DE 
EDIFICAÇÕES. 
 
 
 
 
 

1/2 

INICIO 

Legenda: Atividade Decisão Terminal Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativas 
 

Conector 
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SEDUR -  Controle de Edificações  
 
 

Departamento de Administração 
Patrimonial – (SEAD/DP) 

Secretaria de Administração SEAD-
Gabinente 

SEDUR -  Controle de Edificações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
   

Verifica se o imóvel pleiteado interfere no 
Plano de Urbanização e/ou se enquadra 
no Plano Diretor Urbano - PDU. 

Caso o imóvel não interfira no Plano de 
Urbanização e/ou não se enquadre no 
PDU, encaminha o processo à 
SEDUR/GAB. 

Caso o imóvel interfira no Plano de 
Urbanização e não se enquadre no PDU, 
encaminha o processo ao Departamento 
de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
 
 
 

2/1 Informa, via ofício, ao Requerente o 
indeferimento do pleito. 

Caso o imóvel se enquadre no PDU e 
não interfira no Plano de Urbanização, 
informa ao Requerente do deferimento 
do pleito e da realização da alienação 
da área por meio de licitação na 
modalidade de concorrência. 
Encaminha o processo ao Secretário 
de Administração para tomar ciência. 

O Secretario de Administração 
toma Ciência e encaminha ao 
Departamento de Administração 
Patrimonial para arquivamento em 
caso de indeferimento e no caso 
de deferimento encaminha  a 
SEDUR 

Recebe o processo e realiza 
levantamento topográfico. 

Encaminha processo à 
Departamento de Administração 
Patrimonial. 
 

Recebe o processo, toma 
conhecimento e envia CI’s as demais 
Secretarias para manifestação quanto 
ao interesse no imóvel pleiteado. 

Caso alguma Secretaria manifeste 
interesse no imóvel, informa, via 
Ofício, ao Requerente o 
indeferimento do pleito. Após 
encaminha o processo para 
arquivamento. 

Caso nenhuma Secretaria manifeste 
interesse, encaminha o processo à 
SEOB 

 

2/3 

 
Sistema: Sistema de Controle Patrimonial 
Assunto: Alienação e Cessão de Bens Imoveis 
Código: SPA-NP-03     Data de  Elaboração: 28/10/2013 
Versão: 02                    Data de  Aprovação: 30/09/2015   
 
    

Legenda: Atividade Decisão Terminal Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativas 
 

Conector 
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SEOB –Secretaria de Obras. 
 

SEDUR -  Controle de Edificações  
 

Secretaria de Administração SEAD-
Gabinente 

Departamento de Administração 
Patrimonial – (SEAD/DP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
   
 

Recebe o processo e elabora Parecer 
Técnico de Avaliação. 

Encaminha o processo à SEDUR/. 
Controle de Edificações 
 
 

3/2 .Toma conhecimento do Parecer 
técnico de Avaliação. 
 
Encaminha o processo à 
Topografia(SEDUR), que recebe o 
processo e elabora Minutas de Projeto 
de Lei e de Decreto de Desafetação 
Encaminha o processo ao Secretário 
de Adminsitração (SEAD). 

Toma conhecimento da Minutas de 
Projeto de Lei e de Decreto de 
Desafetação. 

Elabora a justificativa de interesse 
público e anexa-a ao processo. 

Verifica se há outros imóveis 
confrontantes com a área pleiteada 
além do imóvel do Requerente. 

Caso não haja imóveis confrontantes, 
encaminha o processo à Para Laudo 
de Avaliação. 

Caso haja imóveis confrontantes, 
verifica-se com os proprietários dos 
mesmos, via Ofício, se há interesse 
na aquisição da área pleiteada e 
solicita resposta por escrito. á SEAD. 

Havendo interesse por parte de pelo 
menos um dos proprietários de 
imóvel confrontante com a área 
pleiteada, informa, via Ofício, ao 
Requerente do indeferimento do 
pleito e da realização da alienação 
da área por meio de licitação na 
modalidade de concorrência. Após 
encaminha o processo à  
(SEAD/DP),para arquivamento. 

Não havendo interesse de nenhum 
dos proprietários de imóvel 
confrontante com a área pleiteada, 
encaminha o processo à (SEAD/DP) 
 

Recebe o processo e toma 
conhecimento e envia o 
Processo para Gabinete do 
Secretário de Administração –
(SED/GAB) 
 

Toma conhecimento, assina a 
justificativa de interesse 
público. 
 
Encaminha o processo à 
PROGER para elaboração do 
projeto de Lei e Decreto  de 
desafetação 

3/4 
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Gabinete da Procuradoria Geral - 

PROGER 
Secretaria de Administração 

SEAD-Gabinente 
Divisão Responsável por atos 

oficiais 
SEAD-GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
   

Recebe o processo para conhecimento, 
elabora minuta e emite Parecer 

Encaminha o processo à SEAD/GAB 
 
 

4/3 . Recebe o processo e toma 
conhecimento. 
Encaminha o processo à 
DIVISÃO RESPONSÁVEL 
POR ATOS OFICIAIS. 
 

Recebe o processo e toma 
conhecimento realiza 
Modificações e encaminha 
a SEAD/GAB 

 

Recebe o processo e encaminha, via 
Ofício, o Projeto de Lei de Desafetação à 
Câmara Municipal de Serra -  para 
votação e aprovação. 

 

Providencia a publicação da Lei, após 
publica o Decreto nos Atos Oficiais do 
Poder Executivo. 
 

Anexa cópia da Lei e do Decreto no 
processo e o encaminha-o à 
Departamento de Administração 
Patrimonial l (SEAD/DP), QUE recebe o 
processo e toma conhecimento, 
registra dados. Encaminha o 
processo à SEAD/GAB 

  
 

 

Recebe o processo Verifica realização 
das alterações nas Minutas de Projeto 
de Lei e Decreto. 

Encaminha o processo ao 
GABPREF/Secretário-Chefe do 
Gabinete do Prefeito  

- Recebe o processo, toma 
conhecimento e encaminha a  
PROGER/PROCURADOR/GERAL. 

Toma ciência e encaminha ao 
Procurador responsável por análise de 
documentação oficial que toma ciência 
elabora oficio e encaminha ao 
Procurador Geral, que toma ciência e 
envia ao gabinete do Prefeito para 
Colher assinatura do prefeito, 
retornando de imediato a 
PROGER/PROCURADORIA GERAL.  
 

4/5 

Recebe o processo e 
toma conhecimento. 

Encaminha o processo 
ao GABPREF/CH. 
 
 

Recebe o processo, toma 
conhecimento e autoriza a 
alienação, mediante a 
assinatura do Prefeito.E 
encaminha a Departamento de 
Administração Patrimonial 
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Departamento de Administração Patrimonial 

– (SEAD/DP) SEFA/ (SEAD/DP)/SEADGAB Gabinete da Procuradoria Geral - 
PROGER 

Departamento de Administração 
Patrimonial / SEAD GAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
   

 
Recebe o processo e toma conhecimento 
da publicação da Lei e do Decreto. 
Encaminha o Processo para SEFA. 
 

5/4 Recebe o processo e emite por meio do 
Sistema de Preço Público o Documento 
Único de Arrecadação - DUA. 

Convoca o Requerente para comparecer 
ao setor e pegar o DUA para pagamento. 

Confirma o pagamento do DUA por meio do 
Sistema de Preço Público e providencia 
cópia autenticada da Lei e Decreto de 
Desafetação.Encaminha a Departamento 
de Administração Patrimonial-
(SEAD/DP) que encaminha as cópias 
autenticadas ao Cartório de Registro Geral 
de Imóveis - CRGI competente para 
realizar a averbação da Lei e Decreto. 
Encaminha a SEAD/GAB- Secretario de 
Administração. 

SEAD/GAB Toma Ciência e encaminha a 
PROGER/PROCURADORIA 
PATRIMONIAL 
 

Elabora Minuta de Escritura 
Pública de Compra e Venda por 
Investidura e encaminha o 
processo à Departamento de 
Administração Patrimonial. 
 
 

 

Recebe o processo e analisa a Minuta 
de Escritura Pública de Compra e 
Venda por Investidura. 

Elabora parecer jurídico e encaminha 
o processo à 
PROGER/PROCURADOR GERAL 
que homologa o parecer jurídico. 

Encaminha o processo à SEAD/GAB. 

 

 

 

5/6 

 
Recebe o processo e toma 
conhecimento. 

Encaminha o processo à 
PROGER/PROCURADOR GERAL 
 

Recebe o processo e toma 
conhecimento da Minuta de Escritura 
Pública de Compra e Venda por 
Investidura. 

Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

 
SEAD/GAB Recebe o processo e 
toma conhecimento. 

Encaminha o processo ao   
Departamento de Administração 
Patrimonial (SEAD/DP) que 
encaminha ao Departamento de 
Patrimonio 
 

 

Recebe o processo e encaminha, via 
ofício, a Minuta de Escritura Pública de 
Compra e Venda por Investidura ao 
Cartório de Ofício de Notas, a escolha do 
Requerente, para lavratura. 
Encaminha o processo à 
SEFA/Coordenação de Cadastro 
imobiliário.  
 

- Recebe o processo e inscreve o 
imóvel junto ao Sistema de 
Controle Imobiliário. 

Encaminha o processo ao 
Departamento de Administração 
Patrimonial. 
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Departamento de Administração Patrimonial 

– (SEAD/DP) SEFA/ (SEAD/DP)/SEADGAB Departamento de Administração 
Patrimonial – (SEAD/DP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                     
   

Recebe o processo e aguarda o 
Requerente encaminhar cópia da 
Escritura Pública registrada.  
Após providencia abertura de Dossiê com 
cópia do processo e o cadastro das 
informações do imóvel no sistema de 
gestão Patrimonial SMARam. 
Encaminha o processo à SEFA-
Coordenação de tributos Imobiliários.  
 
. 
 

6/5 

 

Recebe o processo e 
arquiva-o no arquivo 
setorial. 

Recebe o processo e realiza a 
transferência do imóvel para o 
nome do Requerente no 
Sistema de Controle Imobiliário. 
Encaminha o processo à 
Departamento de Administração 
Patrimonial (SEAD/DP) 
 
. 
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Requerente. 
 

Serviço de Protocolo Geral 
(SEAD/Divisão de Protocolo) 

 

Departamento de Administração 
Patrimonial – (SEAD/DP) 

SEDUR/TOPOGRAFIA  

ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS –
VENDA(FOREIRO MUNICIPAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
   

Encaminha solicitação protocolada 
através e oficio  

Formaliza o processo e encaminha a 
Secretaria de Administração - SEAD 
 

Toma ciencia e encaminha a 
SEDUR –Topografia  

Realiza levantamento topográfico 
Identifica e informa o loteamento, lote e 
quadra na qual o imóvel está situado. 

Encaminha ao SEAD/DP 

1/2 

Recebe o processo e toma 
conhecimento do mesmo.  

Anexa no processo cópia da 
documentação de aquisição da 
área na qual o imóvel pleiteado 
está inserido.  

Informa a situação do imóvel 
constante no livro de aforamento. 
Encaminha a SEOB  
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SEOB 

 

Departamento de Administração 
Patrimonial – 

(SEAD/DP)/(SEAD/GAB)/(GABPREF) 

 (SEAD/DP)/(SEFA)/(PROGER) 

(SEAD/GAB) 

PROCURADORIA GERAL PROGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                     
   

- Recebe o processo e elabora 
Parecer Técnico de Avaliação. 

 -Encaminha o processo ao 
Departamento de Administração 
Patrimonial 
 

Recebe o processo e toma 
conhecimento do Parecer Técnico de 
Avaliação. 

Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

Recebe o processo, toma conhecimento e 
autoriza a alienação, mediante a 
assinatura do Prefeito. 

Encaminha o processo à SEAD/GAB., 
QUE toma conhecimento e encaminha ao 
SEAD/DP 
 

Recebe o processo e toma Ciência 
Encaminha a SEFA. 

SEFA –Recebe o processo Convoca 
o Requerente para comparecer à 
coordenação para informá-lo do valor 
do imóvel. 

 

Em caso de desistência o processo é 
arquivado pela SEAD-DP 

Caso o requerente concorde com o 
valor o processo é encaminhado para 
Proger que elabora a minuta da 
Escritura de  Compra e venda e 
encaminha a (SEAD/DP). 

 

SEAD/DP toma conhecimento e 
encaminha a SEAD/GAB. 

 

SEAD/GAB toma conhecimento e 
encaminha para PROGER 
 

Recebe o processo e toma 
conhecimento. 

Encaminha o processo à GABPREF. 
 

2/1 Recebe o processo e toma 
Ciência Encaminha a SEFA. 
SEFA –Recebe o processo 
Convoca o Requerente para 
comparecer à coordenação para 
informá-lo do valor do imóvel. 

 

Em caso de desistência o 
processo é arquivado pela 
SEAD-DP 

Caso o requerente concorde 
com o valor o processo é 
encaminhado para Proger que 
elabora a minuta da Escritura de  
Compra e venda e encaminha a 
(SEAD/DP). 

 

SEAD/DP toma conhecimento e 
encaminha a SEAD/GAB. 

 

SEAD/GAB toma conhecimento 
e encaminha para PROGER 

 

PROGER Analisa a Minuta  da 
Escritura, elabora parecer 
jurídico e encaminha a  
SEAG/GAB. 

 

 

 

SEADGAB toma ciência e 
encaminha ao Departamento 
de Administração Patrimonial.  
 

Encaminha escritura de compra e venda 
ao cartório para lavratura. 

Encaminha o processo a SEFA. 
 

Realiza a transferência do imóvel para 
o nome do Requerente no Sistema de 
Controle Imobiliário. Encaminha ao 
Departamento Patrimonial  
 

 

Toma ciência do registro fiscal e 
financeiro e arquiva o processo.  
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Requerente. 
 

Serviço de Protocolo Geral 
(SEAD/Divisão de Protocolo) 

 

(SEAD/GAB) / (SEAD/DP) SEDUR/TOPOGRAFIA  

ALIENAÇÃO-DOAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                     
   

Encaminha solicitação protocolada 
através e oficio  

Formaliza o processo e encaminha a 
Secretaria de Administração - SEAD 
 

Toma ciência e encaminha o 
processo a SEAD/DP  

Recebe Processo , toma ciência e 
realiza levantamento topográfico.   
Encaminha o processo ao 
Departamento de Administração 
Patrimonial-SEAD-DP 

Recebe o processo, verifica a 
disponibilidade de imóvel ou situação 
da área pleiteada e anexa cópia da 
documentação de aquisição do 
mesmo (se for o caso). 

Havendo ou não disponibilidade do 
imóvel a SEAD/DP Comunica a 
Secretaria Requisitante ou 
Requerente.  

Havendo disponibilidade e interesse 
das partes o processo segue para 
SEDUR.  

 

 Verifica interesse das demais 
secretarias. Caso haja interesse o 
processo é arquivado, caso 
contrário o processo será 
encaminhando a SEOB. 

1/2 
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 (SEOB) / ( SEAD/DP) / (SEAD/GAB) 
 

PROCURADORIA GERAL PROGER (SEAD/GAB) / (GABPREF) 
(SEAD/DP) 

(PROGER) / ( (SEAD/DP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
   

Elabora Parcer Técnico de Avaliação e 
encaminha o processo para a 
(SEAD/DP) 

SEAD/GAB encaminha o processo a 
PROGER/GAB que encaminha para a 
PROCURADORIA PATRIMONIAL 

Recebe o processo e toma conhecimento 
da(s) Minuta(s). 

Elabora justificativa de interesse público e 
anexa ao processo. 

Encaminha o processo à PROGER/GAB. 
 

Recebe o processo e toma 
conhecimento. 

Encaminha o processo ao 
Departamento de Administração 
Patrimonial. 
 

Elabora a Minuta de Projeto 
de Lei. 
Em se tratando de Desafetação 
elabora Minuta de Projeto de Lei e 
de Decreto. 

Encaminha o processo à 
SEAD/GAB 

 

Recebe o processo e analisa as 
Minutas de Projeto de Lei e 
Decreto de Desafetação. 

Caso não haja alterações a 
serem realizadas nas Minutas, 
encaminha o processo ao 
GABPREF. 

Caso haja alterações a serem 
realizadas nas Minutas, 
encaminha o processo à 
SEAD/GAB para correção. 

 

 

2/1 

SEAD/DP encaminha o processo à 
SEAD/GAB,para ciência,. 
 

toma conhecimento observa as 
alterações nas Minutas de Projeto 
de Lei e Decreto de Desafetação. 

Encaminha o processo à 
SEAD/GAB 

 

Encaminha o processo ao 
GABPREF/CH. 

Toma conhecimento e 
autoriza a alienação, e 
encaminha a PROGER/GAB 

 

Providencia acertos e assinatura 
do prefeito.  
Encaminha Minuta do projeto de 
Lei para aprovação na Câmara 
Municipal 
Providencia a publicação da Lei, 
após publica o Decreto nos Atos 
Oficiais do Poder Executivo 

 

Anexa cópia da Lei e do Decreto 
no processo e o encaminha à 
(SEAD/DP) 

 

Providencia cópia autenticada da 
Lei e Decreto de Desafetação. 

Realizar a averbação da Lei e 
Decreto.e encaminha a 
SEAD/GAB que encaminha a 
PROGER/PATRIMONIAL  para 
elaboração de Minuta de 
Doação. 
 

Elabora minuta de Escritura Pública 
de Doação e encaminha o processo à 
SEAD/DP 

3/4 
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 ( SEAD/DP)/(SEAD/GAB) 
 

PROGER (SEAD/DP) SEFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                     
   

Recebe o processo e toma conhecimento. 

Encaminha o processo à SEAD/GAB 

 

Recebe o processo e toma 
conhecimento. 
Encaminha o processo à 
PROGER/GAB 

Recebe o processo e toma 
conhecimento. 
Encaminha o processo ao 
Departamento de Administração 
Patrimonial-(SEAD/DP) 
 

Recebe o processo e toma 
conhecimento. 

Encaminha  via ofício, a Minuta de 
Escritura Pública de Doação ao 
Cartório de Ofício de Notas, a 
escolha do Requerente, para 
lavratura. 
Cadastra as informações do 
imóvel no Sistema de Gestão 
Parimonial SMARam. 
Encaminha o processo à SEFA. 
 

Analisa a minuta de Escritura 
Pública de Doação. 
Elabora parecer jurídico. 
Homologa o parecer jurídico 
Encaminha o processo à 
SEAD/GAB. 

4/3 

Recebe o processo e 
arquiva-o no arquivo setorial. 

Realiza a transferência do 
imóvel para o nome do 
Requerente no Sistema de 
Controle Imobiliário. 
Encaminha o processo ao 
Departamento de 
Administração Patrimonial-
(SEAD/DP) 
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Requerente. 
 

Serviço de Protocolo Geral 
(SEAD/Divisão de Protocolo) 

 

 (SEAD/DP)- (GABPREF) (PROGER) / (SEAD/GAB) 

CESSÃO DE BENS IMÓVEIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
   

Encaminha solicitação protocolada 
através e oficio  

Formaliza o processo e encaminha a 
Secretaria de Administração - SEAD 
 

Verifica a disponibilidade de 
imóvel ou situação da área 
pleiteada e anexa cópia da 
documentação de aquisição do 
mesmo (se for o caso). 
 

Elabora minuta de  projeto de Lei. 
Encaminha o processo à 
SEAD/GAB 

Caso não  haja disponibilidade o 
processo será arquivado. Havendo 
possibilidade será informado a 
Secretaria Requisitante ou Requerente 

Com o deferimento do Pleito o 
Processo será encaminhado á 
PROGER. 

Toma conhecimento da Minuta 
Projeto de Lei. 
Elabora a justificativa de 
interesse público e anexa-a ao 
processo. 
Encaminha o processo à 
PROGER. 
 

PROGER Analisa projeto de Lei. 
Elabora o parecer jurídico. 
Homologa o parecer jurídico. 
Encaminha o processo ao 
GABPREF 

Toma conhecimento e 
autoriza a cessão, mediante 
a assinatura do Prefeito. 
Encaminha a Proger. 

1/2 
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 (PROGER) / (SEAD/GAB) (SEAD/DP)-(SEAD/GAB) (PROGER) (SEAD/DP)/(SEFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     
   

Encaminha, via Ofício, o Projeto de Lei à 
Câmara Municipal de Serra- para votação 
e aprovação. 

Providencia a publicação da Lei nos Atos 
Oficiais do Poder Executivo 
Encaminha-o à Departamento de 
Administração Patrimonial.  
 

Conhecimento da publicação da Lei. 

Encaminha o processo à SEAD/GAB 
que encaminha a 
PROGER/PATRIMONIAL para 
elaboração de Minuta de Contrato de 
Cessão. 
 

SEAD/DP anexa 01 (uma) via do 
Contrato de Cessão de Uso. 
Encaminha, via ofício, 01 (uma) via do 
Contrato de Cessão de Uso e cópia do 
Extrato ao Requerente. Cadastra as 
informações no sistema de gestão 
patrimonial e encaminha a SEFA. 

 

(SEAD/DP)Toma conhecimento , 
encaminha para (SEAD/GAB).  
(SEAD/GAB) encaminha a PROGER. 

Analisa a minuta de Contrato de 
Cessão de uso. 
Elabora parecer jurídico. 
Homologa o parecer jurídico. 
Encaminha o processo à 
SEAD/GAB. 

SEFA -Recebe o processo e 
cadastra o nome da Requerente 
como detentor do imóvel no 
Sistema de Controle Imobiliário, 
considerando a data do contrato. 
Encaminha a SEAD/DP 

Recebe o processo e providencia 
a publicação do Extrato do 
Contrato de Cessão de Uso nos 
Atos Oficiais do Poder Executivo. 
Encaminha pra SEAD/DP eSEFA 
 

Toma conhecimento e 
encaminha para SEAD/DP que 
providencia assinatura nas três 
vias do contrato. Encaminha para 
SEA/GAB que encaminha para 
PROGER 

2/1 

Elabora minuta de contrato de cessão de 
uso. 
Encaminha o processo ao Departamento 
de Administração Patrimonial-SEAD/DP 

SEAD/DP Recebe o 
processo e arquiva-o no 
arquivo setorial. 
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 Carimbo e Assinatura do Secretário Municipal de Administração e 
Recursos Humanos 

  
 

 Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município 
 

 

 
 
 

 

 
1. Finalidade: 
 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos para realização da cessão de bens móveis municipais. 
 

2. Abrangência: 
Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serra com abrangência do Decreto: 5404 de 07 de 
janeiro de 2015.  
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 
Lei Orgânica do Município da Serra.  
Lei Federal nº 8.666/1993 – Institui Normas para Licitação e Contratos da Administração Pública. 
Lei Municipal nº 2360/2001- Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra. 
Decreto: 5404 de 07 de janeiro de 2015.  
Portaria 69/2015-Aprova Manual de orientações aos usuários de bens patrimoniais permanentes. 
 
4. Conceitos: 
 

Cessão: é a transferência gratuita da posse de um bem público de uma entidade ou órgão para outro, a 
fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas no respectivo termo, por tempo 
certo ou indeterminado. 

SEAD:   Secretaria de Administração. 
DP:        Departamento de Administração Patrimonial 
GAB:     Gabinete 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
 

Compete a Secretaria de Administração SEAD, controlar e acompanhar a execução da presente norma 
de Procedimentos  
 



                                                                                                                                    
 

Compete ao Diretor do Departamento de Administração Patrimonial acompanhar a execução da presente 
Norma de Procedimento. 
 

Compete a controladoria Geral do Município – CGM prestar apoio técnico na fase de elaboração das 
Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no que se refere a identificação e avaliação 
dos pontos de controle e respectivos procedimentos.  

 
 

6. Procedimentos: 
 
6.1 – Requerente 

 
6.1.1 –Comunica via processo com  entrada no Serviço de Protocolo Geral com ofício direcionado ao  

Secretario responsável, especificando o material desejado e informando o período em que 
pretende utilizar o material. 

6.2 – Serviço de Protocolo Geral (SEAD/Divisão de Protocolo) 
 
             6.2.1 -Recebe ofício, confere e formaliza o processo, encaminhando-o a Secretaria responsável 

observando o principio da competência no que  tange a  desconcentração administrativa de 
acordo com decreto Decreto: 5404 de 07 de janeiro de 2015 em seu artigo terceiro.  

6.2.2  -O Secretário responsável recebe o processo, autoriza ou não a cessão do bem através de 
oficio. 

6.2.3 - No caso da possibilidade da Cessão, o Secretário Responsável, encaminhará o processo com 
a autorização ao Departamento de  Administração Patrimonial juntamente com o Termo de 
Cessão (6.3) 

6.2.4  - Não sendo autorizada a cessão o Secretário comunica ao requerente a impossibilidade através 
de oficio arquivando o processo.  

 
6.3 – Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 

 
6.3.1 – Recebe processo, verifica a documentação e procede a alteração no Sistema de Gestão de 

materiais, e encaminha o processo ao Gabinete do Secretario de Administração. (6.4)    
 
6.4 – Gabinete do Secretário de Administração SEAD/GAB 

 
6.4.1 –Secretário Responsável recebe o processo, comunica ao requerente para assinatura e 

recebimento do termo juntamente com o bem, encaminhando o processo ao responsável do 
setor onde o bem está alocado. 

 
6.4.2 –O responsável pelo setor onde esta alocado o bem, receberá o processo conferirá os bens e a 

documentação, realizando a entrega ao requerente.  
 
6.4.3 –Após a entrega do bem o responsável pelo setor devolverá o processo ao Secretário 

Responsável, comunicando a efetivação da cessão pela entrega do bem.  
 
6.4.4 –O Secretário Responsável  encaminhará o processo finalizado ao Departamento de  

Administração Patrimonial para apreciação e arquivamento.  
 
6.5 – Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 

6.5.1 –Recebe o processo, emitindo um novo termo de responsabilidade ao responsável pelo setor 
cedente do bem que, deverá assinar o novo termo com a exclusão dos móveis da cessão.  

6.5.2 –Com a devolução dos termos devidamente assinados o Departamento de  Administração 
Patrimonial arquivará o processo por 12 meses. Após 12 meses encaminhara ao Arquivo 
Geral. 

7. Considerações Finais: 
 

       7.1 - A cessão apenas é concedida a pessoas jurídicas com interesse social. 
  
       7.2 -  Essa Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO lI 
 

 

   
 
 

MANUAL DE ORIENTAÇÕES AOS USUÁRIOS DE BENS PERMANENTES PATRIMONIAIS 
 

1- APRESENTAÇÃO  
 

A Prefeitura Municipal da Serra – PMS, Através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos – 
SEAD, publica esse manual visando orientar os usuários de Bens permanentes quanto aos procedimentos na 
gestão de bens patrimoniais, tendo por objetivo promover a normalização dos serviços efetuados pelo 
Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
As Orientações aqui apresentadas são embasadas em legislações federais aplicáveis  ao Serviço publico. 
Esperamos que este manual possa esclarecer os usuários quanto aos procedimentos administrativos na 
gestão de bens patrimoniais, e assim atingir os objetivos ao qual se propõe.  
 
2- ATRIBUIÇÕES  DO DEPARTAMENTO DE  ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO.  
 
Atividades principais  - Registrar  e Controlar os Bens Permanentes  Móveis  e Imóveis da Prefeitura 
Municipal da Serra.  

1) Gerir  todo o acervo Publico Municipal observando o que dispõe o Decreto: 5404 de 07 de janeiro de 
2015, concernente a prerrogativa que descreve o dispositivo  da presente norma em seu  artigo 
terceiro 

2) Efetuar o Tombamento dos bens permanentes adquiridos.  
3) Registrar as características  dos bens permanentes através da emissão do termo de Responsabilidade  

e Ficha Patrimonial.  
4) Formalizar  as movimentações  dos bens permanentes, através da emissão do Termo de 

Responsabilidade/Movimentação/Transferências/Baixa de Bens. 
5) Manter e controlar a guarda de bens permanentes transferidos  para o seu  depósito de inservíveis. 
6) Acompanhar a guarda de bens permanentes exercido pelas secretarias através de gestores, diretores, 

chefes de setores ou responsável.  
7) Promover e formalizar a baixa de bens permanentes, através de alienação ( venda, cessão, doação, 

inutilizarão, sinistro, permuta e demais)  
8) Atualizar os registros dos bens permanentes bimestralmente  para melhor atender a prestação de 

contas conforme instruções normativas do TCE ( Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ). 
9)  Acompanhar o Leilão de inservíveis que a realização é, de responsabilidade exclusiva da Secretaria 

de Administração - SEAD. Nos caso de inservíveis em observação ao Decreto: 5404 de 07 de janeiro 
de 2015, as unidades gestoras poderão armazená-los dentro de sua competência. 

10) Havendo Troca e Nomeação de Servidores o Departamento de Patrimonio, emiterá o Termo de 
Responsabilidade por bens móveis daquela Unidade, em 03 (três) vias, colhendo a assinatura do (a) 
responsável pela Unidade. Uma via ficará  para arquivo e controle no setor da unidade  e duas vias 
devolvidas ao departamento de patrimônio. 

11) Abrir processo administrativo, quando necessário, para ressarcimento de dano ao erário publico por 
não ressarcimento de valor relativos a bens móveis faltosos  
 
 

3- RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS.  
 

1) Manter a integridade dos bens permanentes estando ou não sobre sua guarda.  
“ 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 guarda” 

2) Comunicar através de oficio ao Departamento de Patrimônio, qualquer irregularidade, desde a perda 
da plaqueta até o desaparecimento de bens permanentes.  

Sistema: Sistema de Controle Patrimonial 
Assunto: Cessão de Bens Móveis  
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3) No caso de desaparecimento de bens, anexar Boletim de Ocorrência providenciado junto a Policia 
Civil. 

4) Assinar os Termo de Responsabilidade/Movimentação/Transferência de Bens permanentes, 
assumindo a guarda dos bens, quanto exercer função de chefia. 
“Os bens móveis materiais  e equipamentos em uso ficarão sob a responsabilidade dos chefes dos 
setores , procedendo-se  periodicamente  a verificação pelos competentes órgão  de controle”.( Dec. 
Lei 200/67, art.87) 

5) Quando o servidor estiver efetuando a substituição temporária ( férias, licenças, etc) o chefe do setor; 
passará a ser responsável pelo patrimônio do ausente. 

6) Comunicar através de oficio ao Departamento de patrimônio, quando houver troca do responsável 
patrimonial mobiliário sob sua responsabilidade, para que seja efetuado a atualização na 
responsabilidade da guarda dos bens nas diversas unidades adminitrativas.  
“Todo servidor ao ser desvinculado do cargo ou emprego, deverá passar a responsabilidade do 
material sob guarda a outrem...” (Gestor de Patrimônio, diretor, chefe)  

7) O gestor de Patrimônio tomará ciência e logo que outro servidor assumir o cargo, este receberá e 
assumirá a carga patrimonial do setor.  

8) 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 guarda 

9) O Departamento de Patrimônio após Inventário de Passagem remete o Termo de responsabilidade , 
juntamente com nada consta  ao servidor exonerado  para apresentação ao Recursos Humanos que 
encaminhará ao departamento de pagamentos. 

10) No caso de bens faltosos verificados pelo Departamento de Administração Patrimonial através do 
Inventário de Passagem, a descrição do bem será levada ao conhecimento da Comissão de Avaliação 
de Bens Móveis para emissão de laudo de avaliação financeira. Nenhuma verba financeira derivada 
de resquício de rescisão será paga ao servidor exonerado até que este apresente o Nada Consta ou 
faça ressarcimento ao erário 

 
11) Tanto o usuário que cede e recebe o bem deverão: 

a) Conferir o Termo de Responsabilidade/Movimentação/Transferência de Bens.  
b) Comunicar ao Departamento de Patrimônio formalmente através de oficio qualquer divergência. 
c) Assinar todas as 03(três) vias do Termo de Responsabilidade/Movimentação/Transferência de 

Bens. 
d) Reter 01(uma) via para arquivo permanente, devolver 01(uma) via ao departamento de 

Patrimônio e 01(uma)via para o Almoxarifado central. 
 

 
4- PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  
4.1 –Recebimento dos Bens Pelo Usuário. 

a) Ao solicitar  a compra de bens permanentes, o usuário deverá informar a distribuição do 
material  por setor  ao Almoxarifado que,  em seguida informará ao Departamento Patrimônio  
para que o mesmo atualize  a carga patrimonial ao devido setor  responsável.  
“Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser distribuído á Unidade requisitante sem 
respectiva carga, que se efetiva com competente Termo de Responsabilidade.” 
b) Após encerrado o processo de compra, os fornecedores irão entregar os bens ao 
Departamento de Almoxarifado, que efetuará o seu recebimento via Almoxarifado Central, através 
da Nota Fiscal e Autorização de Fornecimento(AF). O Almoxarifado Central posteriormente 
encaminhará solicitação ao Patrimônio para que, o bem permanente seja patrimoniado. 
Observação: A este procedimento denomina-se que o bem foi ingressado ao acervo patrimonial 
por via orçamentária.  
c) Quando ocorrer doação, cessão, comodato de bens permanentes para a Prefeitura Municipal 
da Serra, o Departamento de Patrimônio deverá ser informado através de processo e acompanhar 
todo o processo para que possa efetuar após findo das negociações, o registro do bem. 
Observação: A este procedimento denomina-se que o bem foi ingressado ao acervo patrimonial 
por via extra-orçamentária.  
d) Após tombamento, afixação de plaquetas e registro dos bens adquiridos, seja via orçamentária 
ou extra-orcamentária o Departamento de Patrimônio emitirá um termo de responsabilidade dos 
bens permanentes e o Almoxarifado Central providenciará a entrega dos bens ao setor solicitante.  



                                                                                                                                    
 

e) Qualquer servidor poderá receber os bens entregues pelo Departamento de Patrimônio, porém, 
somente os Gestores, Diretores, servidores com cargo de Chefia poderão assinar Termo de 
Responsabilidade e demais termos ( conforme citado no item 3 letra C)  

 
4.2 – Movimentação dos Bens Pelo Usuário. 

 
A movimentação de bens ocorre sempre que houver transferências  de bens de um setor para o outro, seja 
dentro de uma mesma unidade (entre setores de um mesma Secretaria, Departamentos, Escola, etc), ou, 
entre Unidades diferentes ( de uma Secretaria para outra, de uma escola para outra etc). 
Em ambos os casos, a autorização de movimentação sempre será do Gestor/Diretor/Chefe do Setor cedente, 
que deverá relacionar os bens, contendo descrição reduzida do bem, numero de patrimônio, situação do bem, 
a saber; ocioso, recuperável, antieconômico, irrecuperável. Servível, inservível, obsoletos.  

4.2.1- Movimentação dos Bens entre Setores.  
a) Para que ocorra a movimentação de bens entre setores de uma mesma Unidade ou entre 

setores de Unidades diferentes, o interessado em receber o bem, deverá encaminhar a 
solicitação ao possível cedente através de oficio.  

b) O Gestor, Diretor ou Chefe do Setor Cedente, estando de acordo, irá agendar com o Setor de 
Transporte a entrega dos bens ao Setor Recebedor e logo após encaminhará através de oficio 
ao Departamento de Patrimônio a relação dos bens cedidos, contendo  o nome do Setor 
Recebedor e a data de entrega dos bens contendo, descrição reduzida do bem, numero de 
patrimônio, situação do bem.  

c) O Departamento de Patrimônio emitirá Termo de 
Responsabilidade/Movimentação/Tranferência de Bens e colherá assinatura do recebedor; do 
Setor Cedente  e atualizará a carga patrimonial do novo setor. 

 
4.2.2 - Movimentação de Bens para o Depósito de Inservíveis do Departamento de Patrimônio.  

 
Para que ocorra a transferência de bens para o Deposito de Inservíveis, o setor solicitante irá encaminhar a 
solicitação através de oficio ao Departamento de Patrimônio. (Bens consideráveis inservíveis) 
Observação Importante! O Setor solicitante antes de encaminhar o bem para o depósito de Inservível, 
deverá verificar se a garantia  do bem está vigente. Caso a garantia do bem esteja vigente, o mesmo não 
será recebido no depósito de inservível. 

a) O Departamento de Patrimônio em entendimento com o departamento solicitante planejará o 
recolhimento do Bem.  
b) Após a programação,  o Departamento de Patrimônio, comunicará ao setor solicitante, para 
que um servidor do setor possa acompanhar o recolhimento  dos bem.  
c) Em hipótese nenhuma, os setores poderão encaminhar os materiais para o depósito de 
Inservível, sem prévia autorização do Departamento de Patrimônio, sob pena dos materiais serem 
devolvidos ao setor de origem. 
d) Após recolhido os bens o Departamento de Patrimônio irá emitir o Termo de 
Responsabilidade/Movimentação/Transferência de Bens.  

 
4.2.3 - Movimentação de Bens do Depósito de Inservíveis para o Departamento de Patrimônio.  

a) O setor interessado em receber algum material permanente que esteja disponível no Depósito 
de Inservíveis, deverá encaminhar ao Departamento de Patrimônio a solicitação através de oficio.  
b) O Departamento de Patrimônio irá atender as solicitações de acordo com a disponibilidade, 
obedecendo a ordem de chegada dos ofícios.  
c) Havendo disponibilidade do material, o Departamento de Patrimônio irá se programar  para 
Efetuar  a entrega do material.  
d) Após a entrega do bem, o Departamento de Patrimônio irá emitir o Termo de 
Responsabilidade/Movimentação/Transferência e disponibilidade de Bens.  
 

5. Procedimento para inventário físico Patrimonial:  
a) Cada Unidade Gestora através da criação de uma  comissão de inventário,    anualmente, promoverá a 
realização do inventário dos bens móveis e imóveis pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, nas 
dependências de todas Unidades Municipais com o objetivo de conferir a existência e localização dos 
referidos bens. 
 
 b) O resultado obtido por esta conferência será repassado aos seguintes Órgãos Municipais:  
 



                                                                                                                                    
 

I - Comissão de Avaliação Permanente de bens Móveis e Imóveis, que terá como responsabilidade confirmar, 
reavaliar, depreciar emitindo laudos  solicitando a modificação dos bens no sistema de gestão patrimonial se 
assim for necessário; 
Observação Importante!. O inventário dos bens móveis e imóveis deverá estar concluído até o último dia útil 
do mês de dezembro do mesmo exercício e será entregue por meio magnético ou relatório impresso.  
 
C)  O inventário deverá evidenciar, para cada um dos bens, os seguintes itens:  
 
I.   existência e localização;  
ll.  estado de conservação;  
lll. estado da codificação (plaqueta e/ou código de barras); 
lV  condição de funcionamento e utilização;  
V. valor.  
 
Observação Importante!. Além dos itens evidenciados, o inventário também terá por objetivo: 
 
 I – sanar irregularidades relativas à identificação e controle;  
 
 II – confirmar a responsabilidade das chefias das Unidades Administrativas;  
 III – manter atualizados os controles e registros do Cadastro de Controle Patrimonial. 
 
d)  Com base no inventário, o Departamento de Administração Patrimonial  tomará as providências 
necessárias à recuperação dos bens em conjunto com o responsável patrimonial ( gestor, chefe, diretor ),  
promovendo o remanejamento ou recolhimento dos bens fora de uso ou inservíveis, e ainda as medidas 
administrativas necessárias à apuração de responsabilidade do titular de cada Unidade Administrativa, no 
caso de extravio de algum bem.  
 
6- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.  
 
6.1 Classificação do bem quanto ao estado físico de conservação: 
Bens  Ocioso - Quando embora em perfeitas condições de uso, não está sendo aproveitado pelo Setor ao 
qual está lotado. Neste caso deverá ser remanejado ao depósito da Prefeitura.  
Bens Recuperável - Quando  seu conserto for possível e orçar no máximo a cinqüenta por cento do valor de 
um novo.  
Bens Anti-econômico -  Quando sua manutenção  for onerosa, orçar mais de cinqüenta por cento do valor 
de um novo, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou absolutismo.  
Bens Irrecuperável  - Quando não mais poder ser utilizado pelo setor, devido a perda de suas características 
ou em razão da inviabilidade de sua recuperação.  
Bens Servíveis -  São Bens moveis e imóveis que integram o acervo patrimonial  da Prefeitura, os quais são 
de uso indispensável à prestação do serviço publico. De acordo com a sistemática adotada no 
estabelecimento do status de cada bem dentro do sistema eletrônico de patrimônio, os bens servíveis, para 
fins de inventário, anualmente podem ainda ser classificados como novo, bom ou ótimo, a depender de seu 
estado de conservação.  
Bens Inservíveis – São bens que perderam a serventia para a administração pública, por se tornarem 
inviáveis na utilização em qualquer atividade relacionada ao serviço prestado. Esses bens ao adquirirem essa 
classificação  ou status, estão aptos a serem recolhidos ao depósito de inservíveis  e sofrerem alienação.  
Bens Obsoletos – São aqueles tipo como arcaicos, levando em consideração  os avanços tecnológicos,  
razão pela qual caíram em desuso.  
 
6.2 Instrumentos de identificação dos Bens.  

 
Placa ou Etiquetas de identificação:  é o instrumento de identificação física do bem contendo um numero  
de registro patrimonial.  
Termo de responsabilidade: é  o documento  que identifica  os bens  por unidade dentro de um órgão, 
assim como, o responsável por estes bem. Emitidos pelo setor de patrimônio em três vias, que deverá ser 
assinado pelo responsável pela guarda do bem.   
Termo de transferência:  é o documento que registra  e controla  os deslocamentos definitivos  ou 
temporários  dos bens  entre as unidades  administrativas  de um órgão ou secretarias.  
Termo de doação: é o documento utilizado  para formalizar as doações  de bens  que são realizadas pela 
Prefeitura, tendo sempre como recebedoras as instituições  filantrópicas ou organizações sem fins lucrativos.  



                                                                                                                                    
 

Termo de vistoria de veiculo: é o documento  utilizado para fins de apuração do estado físico de veículos. 
Esse documento deverá ser emitido sempre que houver inventário ou movimentação de veiculo.  
Termo de Baixa:  este documento é emitido quando da baixa de bens. Em caso de baixa por inutilizarão, 
extravio, furto, roubo, ou qualquer  outro tipo de baixa  que fomente a instrução processual , este termo deve 
ser anexado ao processo  
Inventário Físico Patrimonial: é a constatação da existência física, através da localização dos bens 
patrimoniais próprios, sob a responsabilidade do titular de cada Secretaria ou Unidade Administrativa:  
Inventário Físico de Passagem: é o ato pelo qual o servidor exonerado comunica ao departamento do 
patrimônio e solicita a realização de inventário especifico atestando os bens sobre sua responsabilidade que 
será transferida ao novo ocupante do cargo.  
Observação Importante! Os materiais permanentes só poderão ser transferidos, emprestados e/ou cedidos 
para fora de âmbito da Prefeitura Municipal da Serra, mediante apreciação do Departamento de Patrimônio 
que irá avaliar sua viabilidade mediante legislação em vigor.  
O Departamento de Patrimônio notificará aos usuários as mudanças nos procedimentos administrativos que 
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Aprovação:  
      

 Carimbo e Assinatura do Secretário Municipal de Administração 
e Recursos Humanos 

 
 

 Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município 
 

 

  

 
 
 
1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos para realização da baixa no sistema por Furto ou Roubo 
dos Bens Móveis. 

 
2. Abrangência: 

Aplica-se aos bens móveis, próprio ou de terceiros, em uso nas dependências das diversas Secretarias 
Municipais com abrangência do Decreto: 5404 de 07 de janeiro de 2015. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei Orgânica do Município da Serra.  
Portaria 69/2015-Aprova Manual de orientações aos usuários de bens patrimoniais permanentes. 
Lei Federal nº 8.666/1993 – Institui Normas para Licitação e Contratos da Administração Pública. 
Lei Municipal nº 2360/2001- Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra. 
Decreto: 5404 de 07 de janeiro de 2015. 
Lei 2848 de 07 de dezembro de 1940 - Código penal brasileiro, artigo 155 e artigo 157  
 
4. Conceitos: 

FURTO: Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 

ROUBO: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a 
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: 

SEDES: Secretaria Defesa Social. 

SEAD:Secretaria de Administração. 

DP: Departamento Patrimonial  

RH: Recursos Humanos.  

SEG-PAT: Segurança Patrimonial.  
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5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a Secretaria de Administração SEAD, controlar e acompanhar a execução da presente norma 
de Procedimentos  
Compete ao Diretor do Departamento de Administração Patrimonial acompanhar a execução da presente 
Norma de Procedimento. 

Compete a controladoria Geral do Município – CGM prestar apoio técnico na fase de elaboração das 
Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no que se refere a identificação e avaliação 
dos pontos de controle e respectivos procedimentos.  
 

  
6. Procedimentos: 
 

6.1 – Requerente 
 

6.1.1-Informa ao Departamento de Administração Patrimonial, por e-mail e oficio, ao tomar        
conhecimento do caso de extravio ou furto de bens.  

 
6.1.2 -Providência Boletim de Ocorrência (BO) em Delegacia de Polícia quanto ao fato ocorrido. 
 
6.1.3-Elabora Ofício informando; data, horário, o material furtado e seu número de patrimônio e       

encaminha ao Serviço de Protocolo Geral juntamente como Boletim de Ocorrência.( BO).6.1.2 
 

6.2 – Serviço de Protocolo Geral (SEAD/Protocolo) 
 

6.2.1-Recebe Ofício com Boletim de Ocorrência ( BO ) , confere, formaliza o processo e encaminha 

         ao Departamento de Administração Patrimonial.  

6.3 – Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 
 

6.3.1- Recebe a comunicação do extravio e furto de bens por oficio verifica se a segurança 
          patrimonial de onde o objeto foi roubado ou furtado é da Prefeitura Municipal da Serra  ou 
          terceirizada. Caso seja terceirizada, informa à empresa terceirizada responsável, por e-mail  
          o ocorrido. Solicita um laudo.   
 
6.3.2- Toma conhecimento e anexa laudo da empresa terceirizada, se for o caso  e encaminha à 

Divisão de Segurança Patrimonial SEDES. 
6.4 – Divisão de Segurança Patrimonial (SEAD/SEDES-Seg. Pat.) 
 

6.4.1-Recebe processo e determina ao supervisor de segurança que compareça ao local onde    
ocorreu o furto/roubo e informa através de laudo de vistoria os detalhes do acontecimento. 

6.4.2-Envia ao Departamento de Administração  Patrimonial o Laudo de Vistoria.  
 
   6.5 – Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 
           6.5.1-Recebe o processo com os laudos.  
           6.5.2-Caso a Segurança seja terceirizada: 
           6.5.2.1-Analisa laudos emitidos tanto pelo supervisor de segurança e pela empresa terceirizada 
           6.5.2.2-Emite ofício solicitando ressarcimento do material furtado,anexando a nota fiscal referente                                                                                                         

ao valor do bem em 03 (três) vias.  
           6.5.2.3-Encaminha Ofício à prestadora de serviço, responsável  para ressarcimento no prazo de até 

20 (vinte) dias, não havendo a reposição do material, ou se a prestadora de serviço não se 
manifestar formalmente, encaminha o processo  ao Secretário de Administração – SEAD 
para que o processo seja enviado a Procuradoria para tomar as devidas providencia. 

   
 6.6 – Gabinete do Secretário de Administração (SEMAD/GAB) 
 

    6.6.1–Toma conhecimento da reposição ou não do bem.  
           6.6.2–Em caso de ressarcimento assina os Termos de baixa do material furtado/roubado, 

autorizando ao Departamento de Administração Patrimonial a baixa      dos mesmos. 
    6.6.3 -Não havendo ressarcimento toma as devidas providencias. 
    6.6.4-Em caso de roubo deverá pelo Secretario de Administração –SEAD, ser autorizada a baixa  

dos bens.  
    6.6.5- Quando necessário analisa quanto a abertura de sindicância, 
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a) Caso não autorize sindicância, assina os Termos de baixa e, encaminha o processo ao 
departamento de patrimônio, para baixa no sistema de gestão patrimonial e arquivamento. 
b) Caso positivo, encaminhar processo a comissão de sindicância. 

 
6.7 – Comissão de Sindicância 
 

    6.7.1 – Recebe processo e analisa os fatos mencionados no processo. 
 

    6.7.2 – Convoca os membros da Comissão para análise do processo. 
 

    6.7.3 – Convoca os servidores citados no processo para depoimento. 
 

    6.7.4 – Após tomar todos os depoimentos, redige parecer e encaminha o processo ao Gabinete do   
Secretário de Administração - SEAD 

 
6.8 – Gabinete do Secretário de Administração (SEAD/SEC) 
 

           6.8.1 – Recebe processo e analisa parecer. 
 

           6.8.2 – Caso fique concretizada a culpa do servidor, encaminha processo ao Departamento de 
Recursos Humanos para descontar em folha de pagamento.(6.10) 

 
           6.8.3 – Caso não seja apurada culpa de servidor, encaminha o processo para o Departamento 
Administração Patrimonial para processamento da Baixa.  

 
6.10 – Departamento de Recursos Humanos (SEAD/RH) 
 

           6.10.1 – Convoca servidor e informa em quantas parcelas ocorrerá o desconto. 
 

           6.10.2 – Coleta assinatura do servidor em autorização para desconto e anexa cópia ao processo. 
Observando o  Manual de Procedimentos Patrimoniais. 

 
          6.10.3 – Encaminha processo ao Departamento de Patrimônio.  

 
6.11 – Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 
 

          6.11.1 – Recebe processo com o resultado da sindicância e autorização da baixa no sistema. 
 

          6.11.2 – Adota os mecanismos para a baixa no sistema de Gestão Patrimonial. 
 

          6.11.3 – Após a baixa arquiva o processo. 
 
 

7. Considerações Finais: 
 
 

7.1 – No laudo do supervisor de segurança deverá constar a data e horário que foi feito a vistoria, sendo 
relatado se houve arrombamento (e em que local(is)), a versão do vigilante/agente de segurança 
que se encontrava de serviço quando ocorreu o furto e sugestões para evitar repetições do fato. 

 
7.2 – No caso de roubo, a Polícia Militar  deve ser acionada, sendo seu boletim anexado ao processo, 

além do registro na delegacia (BO). 
 
7.3 – É imprescindível que a comunicação do roubo ocorra no menor prazo possível, para facilitar sua 

investigação.  
7.4 -  Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
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Anexo I - Fluxograma 
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Sistema: Sistema de Controle Patrimonial 
Assunto: Providencias em Caso  de Extravio e Furtos de  bens 
Código: SPA-NP-05            Data de  Elaboração: 12/11/2013 
Versão: 02                           Data de  Aprovação: 30/09/2015   
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ANEXO lI 
 
 

 

   
 
 

MANUAL DE ORIENTAÇÕES AOS USUÁRIOS DE BENS PERMANENTES PATRIMONIAIS 
 

1- APRESENTAÇÃO  
 

A Prefeitura Municipal da Serra – PMS, Através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos – 
SEAD, publica esse manual visando orientar os usuários de Bens permanentes quanto aos procedimentos na 
gestão de bens patrimoniais, tendo por objetivo promover a normalização dos serviços efetuados pelo 
Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
As Orientações aqui apresentadas são embasadas em legislações federais aplicáveis  ao Serviço publico. 
Esperamos que este manual possa esclarecer os usuários quanto aos procedimentos administrativos na 
gestão de bens patrimoniais, e assim atingir os objetivos ao qual se propõe.  
 
2- ATRIBUIÇÕES  DO DEPARTAMENTO DE  ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO.  
 
Atividades principais  - Registrar  e Controlar os Bens Permanentes  Móveis  e Imóveis da Prefeitura 
Municipal da Serra.  

1) Gerir  todo o acervo Publico Municipal observando o que dispõe o Decreto: 5404 de 07 de janeiro de 
2015, concernente a prerrogativa que descreve o dispositivo  da presente norma em seu  artigo 
terceiro 

2) Efetuar o Tombamento dos bens permanentes adquiridos.  
3) Registrar as características  dos bens permanentes através da emissão do termo de Responsabilidade  

e Ficha Patrimonial.  
4) Formalizar  as movimentações  dos bens permanentes, através da emissão do Termo de 

Responsabilidade/Movimentação/Transferências/Baixa de Bens. 
5) Manter e controlar a guarda de bens permanentes transferidos  para o seu  depósito de inservíveis. 
6) Acompanhar a guarda de bens permanentes exercido pelas secretarias através de gestores, diretores, 

chefes de setores ou responsável.  
7) Promover e formalizar a baixa de bens permanentes, através de alienação ( venda, cessão, doação, 

inutilizarão, sinistro, permuta e demais)  
8) Atualizar os registros dos bens permanentes bimestralmente  para melhor atender a prestação de 

contas conforme instruções normativas do TCE ( Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ). 
9)  Acompanhar o Leilão de inservíveis que a realização é, de responsabilidade exclusiva da Secretaria 

de Administração - SEAD. Nos caso de inservíveis em observação ao Decreto: 5404 de 07 de janeiro 
de 2015, as unidades gestoras poderão armazená-los dentro de sua competência. 

10) Havendo Troca e Nomeação de Servidores o Departamento de Patrimonio, emiterá o Termo de 
Responsabilidade por bens móveis daquela Unidade, em 03 (três) vias, colhendo a assinatura do (a) 
responsável pela Unidade. Uma via ficará  para arquivo e controle no setor da unidade  e duas vias 
devolvidas ao departamento de patrimônio. 

11) Abrir processo administrativo, quando necessário, para ressarcimento de dano ao erário publico por 
não ressarcimento de valor relativos a bens móveis faltosos  
 
 

3- RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS.  
 

1) Manter a integridade dos bens permanentes estando ou não sobre sua guarda.  
“ 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 guarda” 

2) Comunicar através de oficio ao Departamento de Patrimônio, qualquer irregularidade, desde a perda 
da plaqueta até o desaparecimento de bens permanentes.  

Sistema: Sistema de Controle Patrimonial 
Assunto: Providencias em Caso  de Extravio e Furtos de  bens 
Código: SPA-NP-05             Data de  Elaboração: 12/11/2013 
Versão: 02                           Data de  Aprovação: 30/09/2015      
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3) No caso de desaparecimento de bens, anexar Boletim de Ocorrência providenciado junto a Policia 
Civil. 

4) Assinar os Termo de Responsabilidade/Movimentação/Transferência de Bens permanentes, 
assumindo a guarda dos bens, quanto exercer função de chefia. 
“Os bens móveis materiais  e equipamentos em uso ficarão sob a responsabilidade dos chefes dos 
setores , procedendo-se  periodicamente  a verificação pelos competentes órgão  de controle”.( Dec. 
Lei 200/67, art.87) 

5) Quando o servidor estiver efetuando a substituição temporária ( férias, licenças, etc) o chefe do setor; 
passará a ser responsável pelo patrimônio do ausente. 

6) Comunicar através de oficio ao Departamento de patrimônio, quando houver troca do responsável 
patrimonial mobiliário sob sua responsabilidade, para que seja efetuado a atualização na 
responsabilidade da guarda dos bens nas diversas unidades adminitrativas.  
“Todo servidor ao ser desvinculado do cargo ou emprego, deverá passar a responsabilidade do 
material sob guarda a outrem...” (Gestor de Patrimônio, diretor, chefe)  

7) O gestor de Patrimônio tomará ciência e logo que outro servidor assumir o cargo, este receberá e 
assumirá a carga patrimonial do setor.  

8) 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 guarda 

9) O Departamento de Patrimônio após Inventário de Passagem remete o Termo de responsabilidade , 
juntamente com nada consta  ao servidor exonerado  para apresentação ao Recursos Humanos que 
encaminhará ao departamento de pagamentos. 

10) No caso de bens faltosos verificados pelo Departamento de Administração Patrimonial através do 
Inventário de Passagem, a descrição do bem será levada ao conhecimento da Comissão de Avaliação 
de Bens Móveis para emissão de laudo de avaliação financeira. Nenhuma verba financeira derivada 
de resquício de rescisão será paga ao servidor exonerado até que este apresente o Nada Consta ou 
faça ressarcimento ao erário 

 
11) Tanto o usuário que cede e recebe o bem deverão: 

a) Conferir o Termo de Responsabilidade/Movimentação/Transferência de Bens.  
a) Comunicar ao Departamento de Patrimônio formalmente através de oficio qualquer divergência. 
b) Assinar todas as 03(três) vias do Termo de Responsabilidade/Movimentação/Transferência de 

Bens. 
c) Reter 01(uma) via para arquivo permanente, devolver 01(uma) via ao departamento de 

Patrimônio e 01(uma)via para o Almoxarifado central. 
 

 
4- PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  
4.1 –Recebimento dos Bens Pelo Usuário. 

a) Ao solicitar  a compra de bens permanentes, o usuário deverá informar a distribuição do 
material  por setor  ao Almoxarifado que,  em seguida informará ao Departamento Patrimônio  
para que o mesmo atualize  a carga patrimonial ao devido setor  responsável.  
“Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser distribuído á Unidade requisitante sem 
respectiva carga, que se efetiva com competente Termo de Responsabilidade.” 
b) Após encerrado o processo de compra, os fornecedores irão entregar os bens ao 
Departamento de Almoxarifado, que efetuará o seu recebimento via Almoxarifado Central, através 
da Nota Fiscal e Autorização de Fornecimento(AF). O Almoxarifado Central posteriormente 
encaminhará solicitação ao Patrimônio para que, o bem permanente seja patrimoniado. 
Observação: A este procedimento denomina-se que o bem foi ingressado ao acervo patrimonial 
por via orçamentária.  
c) Quando ocorrer doação, cessão, comodato de bens permanentes para a Prefeitura Municipal 
da Serra, o Departamento de Patrimônio deverá ser informado através de processo e acompanhar 
todo o processo para que possa efetuar após findo das negociações, o registro do bem. 
Observação: A este procedimento denomina-se que o bem foi ingressado ao acervo patrimonial 
por via extra-orçamentária.  
d) Após tombamento, afixação de plaquetas e registro dos bens adquiridos, seja via orçamentária 
ou extra-orcamentária o Departamento de Patrimônio emitirá um termo de responsabilidade dos 
bens permanentes e o Almoxarifado Central providenciará a entrega dos bens ao setor solicitante.  
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e) Qualquer servidor poderá receber os bens entregues pelo Departamento de Patrimônio, porém, 
somente os Gestores, Diretores, servidores com cargo de Chefia poderão assinar Termo de 
Responsabilidade e demais termos ( conforme citado no item 3 letra C)  

 
4.2 – Movimentação dos Bens Pelo Usuário. 

 
A movimentação de bens ocorre sempre que houver transferências  de bens de um setor para o outro, seja 
dentro de uma mesma unidade (entre setores de um mesma Secretaria, Departamentos, Escola, etc), ou, 
entre Unidades diferentes ( de uma Secretaria para outra, de uma escola para outra etc). 
Em ambos os casos, a autorização de movimentação sempre será do Gestor/Diretor/Chefe do Setor cedente, 
que deverá relacionar os bens, contendo descrição reduzida do bem, numero de patrimônio, situação do bem, 
a saber; ocioso, recuperável, antieconômico, irrecuperável. Servível, inservível, obsoletos.  

4.2.1- Movimentação dos Bens entre Setores.  
a) Para que ocorra a movimentação de bens entre setores de uma mesma Unidade ou entre 

setores de Unidades diferentes, o interessado em receber o bem, deverá encaminhar a 
solicitação ao possível cedente através de oficio.  

b) O Gestor, Diretor ou Chefe do Setor Cedente, estando de acordo, irá agendar com o Setor de 
Transporte a entrega dos bens ao Setor Recebedor e logo após encaminhará através de oficio 
ao Departamento de Patrimônio a relação dos bens cedidos, contendo  o nome do Setor 
Recebedor e a data de entrega dos bens contendo, descrição reduzida do bem, numero de 
patrimônio, situação do bem.  

c) O Departamento de Patrimônio emitirá Termo de 
Responsabilidade/Movimentação/Tranferência de Bens e colherá assinatura do recebedor; do 
Setor Cedente  e atualizará a carga patrimonial do novo setor. 

 
4.2.2 - Movimentação de Bens para o Depósito de Inservíveis do Departamento de Patrimônio.  

 
Para que ocorra a transferência de bens para o Deposito de Inservíveis, o setor solicitante irá encaminhar a 
solicitação através de oficio ao Departamento de Patrimônio. (Bens consideráveis inservíveis) 
Observação Importante! O Setor solicitante antes de encaminhar o bem para o depósito de Inservível, 
deverá verificar se a garantia  do bem está vigente. Caso a garantia do bem esteja vigente, o mesmo não 
será recebido no depósito de inservível. 

a) O Departamento de Patrimônio em entendimento com o departamento solicitante planejará o 
recolhimento do Bem.  
b) Após a programação,  o Departamento de Patrimônio, comunicará ao setor solicitante, para 
que um servidor do setor possa acompanhar o recolhimento  dos bem.  
c) Em hipótese nenhuma, os setores poderão encaminhar os materiais para o depósito de 
Inservível, sem prévia autorização do Departamento de Patrimônio, sob pena dos materiais serem 
devolvidos ao setor de origem. 
d) Após recolhido os bens o Departamento de Patrimônio irá emitir o Termo de 
Responsabilidade/Movimentação/Transferência de Bens.  

 
4.2.3 - Movimentação de Bens do Depósito de Inservíveis para o Departamento de Patrimônio.  

a) O setor interessado em receber algum material permanente que esteja disponível no Depósito 
de Inservíveis, deverá encaminhar ao Departamento de Patrimônio a solicitação através de oficio.  
b) O Departamento de Patrimônio irá atender as solicitações de acordo com a disponibilidade, 
obedecendo a ordem de chegada dos ofícios.  
c) Havendo disponibilidade do material, o Departamento de Patrimônio irá se programar  para 
Efetuar  a entrega do material.  
d) Após a entrega do bem, o Departamento de Patrimônio irá emitir o Termo de 
Responsabilidade/Movimentação/Transferência e disponibilidade de Bens.  
 

5. PROCEDIMENTOS PARA INVENTÁRIO FISICO PATRIMONIAL.  
a) Cada Unidade Gestora através da criação de uma  comissão de inventário,    anualmente, promoverá a 
realização do inventário dos bens móveis e imóveis pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, nas 
dependências de todas Unidades Municipais com o objetivo de conferir a existência e localização dos 
referidos bens. 
 
 b) O resultado obtido por esta conferência será repassado aos seguintes Órgãos Municipais:  
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I - Comissão de Avaliação Permanente de bens Móveis e Imóveis, que terá como responsabilidade confirmar, 
reavaliar, depreciar emitindo laudos  solicitando a modificação dos bens no sistema de gestão patrimonial se 
assim for necessário; 
Observação Importante!. O inventário dos bens móveis e imóveis deverá estar concluído até o último dia útil 
do mês de dezembro do mesmo exercício e será entregue por meio magnético ou relatório impresso.  
 
C)  O inventário deverá evidenciar, para cada um dos bens, os seguintes itens:  
 
I.   existência e localização;  
ll.  estado de conservação;  
lll. estado da codificação (plaqueta e/ou código de barras); 
lV  condição de funcionamento e utilização;  
V. valor.  
 
Observação Importante!. Além dos itens evidenciados, o inventário também terá por objetivo: 
 
 I – sanar irregularidades relativas à identificação e controle;  
 
 II – confirmar a responsabilidade das chefias das Unidades Administrativas;  
 III – manter atualizados os controles e registros do Cadastro de Controle Patrimonial. 
 
d)  Com base no inventário, o Departamento de Administração Patrimonial  tomará as providências 
necessárias à recuperação dos bens em conjunto com o responsável patrimonial ( gestor, chefe, diretor ),  
promovendo o remanejamento ou recolhimento dos bens fora de uso ou inservíveis, e ainda as medidas 
administrativas necessárias à apuração de responsabilidade do titular de cada Unidade Administrativa, no 
caso de extravio de algum bem.  
 
6- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.  
 
6.1 Classificação do bem quanto ao estado físico de conservação: 
Bens  Ocioso - Quando embora em perfeitas condições de uso, não está sendo aproveitado pelo Setor ao 
qual está lotado. Neste caso deverá ser remanejado ao depósito da Prefeitura.  
Bens Recuperável - Quando  seu conserto for possível e orçar no máximo a cinqüenta por cento do valor de 
um novo.  
Bens Anti-econômico -  Quando sua manutenção  for onerosa, orçar mais de cinqüenta por cento do valor 
de um novo, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou absolutismo.  
Bens Irrecuperável  - Quando não mais poder ser utilizado pelo setor, devido a perda de suas características 
ou em razão da inviabilidade de sua recuperação.  
Bens Servíveis -  São Bens moveis e imóveis que integram o acervo patrimonial  da Prefeitura, os quais são 
de uso indispensável à prestação do serviço publico. De acordo com a sistemática adotada no 
estabelecimento do status de cada bem dentro do sistema eletrônico de patrimônio, os bens servíveis, para 
fins de inventário, anualmente podem ainda ser classificados como novo, bom ou ótimo, a depender de seu 
estado de conservação.  
Bens Inservíveis – São bens que perderam a serventia para a administração pública, por se tornarem 
inviáveis na utilização em qualquer atividade relacionada ao serviço prestado. Esses bens ao adquirirem essa 
classificação  ou status, estão aptos a serem recolhidos ao depósito de inservíveis  e sofrerem alienação.  
Bens Obsoletos – São aqueles tipo como arcaicos, levando em consideração  os avanços tecnológicos,  
razão pela qual caíram em desuso.  
 
6.2 Instrumentos de identificação dos Bens.  

 
Placa ou Etiquetas de identificação:  é o instrumento de identificação física do bem contendo um numero  
de registro patrimonial.  
Termo de responsabilidade: é  o documento  que identifica  os bens  por unidade dentro de um órgão, 
assim como, o responsável por estes bem. Emitidos pelo setor de patrimônio em três vias, que deverá ser 
assinado pelo responsável pela guarda do bem.   
Termo de transferência:  é o documento que registra  e controla  os deslocamentos definitivos  ou 
temporários  dos bens  entre as unidades  administrativas  de um órgão ou secretarias.  
Termo de doação: é o documento utilizado  para formalizar as doações  de bens  que são realizadas pela 
Prefeitura, tendo sempre como recebedoras as instituições  filantrópicas ou organizações sem fins lucrativos.  
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Termo de vistoria de veiculo: é o documento  utilizado para fins de apuração do estado físico de veículos. 
Esse documento deverá ser emitido sempre que houver inventário ou movimentação de veiculo.  
Termo de Baixa:  este documento é emitido quando da baixa de bens. Em caso de baixa por inutilizarão, 
extravio, furto, roubo, ou qualquer  outro tipo de baixa  que fomente a instrução processual , este termo deve 
ser anexado ao processo  
Inventário Físico Patrimonial: é a constatação da existência física, através da localização dos bens 
patrimoniais próprios, sob a responsabilidade do titular de cada Secretaria ou Unidade Administrativa:  
Inventário Físico de Passagem: é o ato pelo qual o servidor exonerado comunica ao departamento do 
patrimônio e solicita a realização de inventário especifico atestando os bens sobre sua responsabilidade que 
será transferida ao novo ocupante do cargo.  
Observação Importante! Os materiais permanentes só poderão ser transferidos, emprestados e/ou cedidos 
para fora de âmbito da Prefeitura Municipal da Serra, mediante apreciação do Departamento de Patrimônio 
que irá avaliar sua viabilidade mediante legislação em vigor.  
O Departamento de Patrimônio notificará aos usuários as mudanças nos procedimentos administrativos que 
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 Carimbo e Assinatura da Secretaria Municipal de 
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 Carimbo e Assinatura da Procuradoria Geral do Município  

 
1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra, para 
desapropriação de áreas de interesse público. 
 

2. Abrangência: 
Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serra com abrangência do Decreto: 5404 de 07 de 
janeiro de 2015.  

 
3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXIV e artigo 182, § 4º. 
Lei Orgânica Municipal. 
Decreto Lei nº 3365/1941 - Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. 
Lei Federal nº 4.132/1962 - Dispõe sobre desapropriação por interesse social. 
Decreto Lei nº 1.075/1970 - Regula a imissão de posse, initio litis, em imóveis residenciais urbanos. 
Lei Municipal nº 3820/2012 - Institui o Plano Diretor Urbano do Município da Serra e dá outras 
providências. 
Lei Municipal nº 4324/2014 – Concede isenção de ITBI na forma que especifica e dá outras providencias.  
Portaria da Superintendência do Patrimônio da União - SPU nº 293/2007. 

    Portaria 69/2015-Aprova Manual de orientações aos usuários de bens patrimoniais permanentes. 
4. Conceitos: 

Desapropriação - É o procedimento administrativo pelo qual o Estado compulsoriamente retira de alguém 
certo bem por utilidade pública ou por interesse social e o adquire, originariamente, para si ou para outrem 
mediante prévia e justa indenização paga em dinheiro, salvo os casos que a própria Constituição Federal 
enumera. 
Contrato Particular de Desapropriação Amigável - É um vínculo jurídico entre dois ou mais sujeitos de 
direito, correspondido pela vontade, de responsabilidade do ato firmado, resguardando pela segurança 
jurídica em seu equilíbrio social, ou seja, é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. É o acordo de 
vontades, capaz de criar, modificar ou extinguir direitos. 
Escritura Pública de Desapropriação Amigável - É a escritura de transferência ao Poder Público - 
União, Estado, Município ou, ainda, à Companhia Mista - de um bem imóvel para fins de utilidade pública. 
CRGI - Cartório de Registro Geral de Imóveis 
SPU - Secretaria de Patrimônio da União 
IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 
SEGER - Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos 
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JUCEES - Junta Comercial do Estado do Espírito Santo 
 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à Gerência de Desapropriações - SEDUR promover e acompanhar o andamento dos 
procedimentos relacionados à desapropriação de áreas de interesse público.  
Compete à Secretaria de Obras - SEOB controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 
Compete à Procuradoria Geral do Município - PROGER analisar questões jurídicas pontuadas, promover 
saneamento, quando necessário, e ajuizar ação de desapropriação. 
Compete à Secretaria de Fazenda - SEFA proceder à alteração de cadastro do imóvel para o nome do 
Município quando da conclusão da desapropriação. 
Compete à Gerência de Administração e Manutenção Patrimonial - SEAD/DP REGISTRO DE IMÓVEIS  
providenciar os devidos registros patrimoniais do imóvel, quando da desapropriação concluída. 
Compete ao Ordenador de despesa (Secretaria solicitante) articular de modo a garantir recursos para 
execução da destinação da área desapropriada. 
Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 
Compete à Secretária de Planejamento Organizacional – SEPLAE  prestar apoio técnico, registrar, revisar 
e divulgar a presente Norma de Procedimento. 
 

 

6. Procedimentos: 
6.1 - Secretaria Requisitante 

6.1.1 - Verifica a necessidade de desapropriação do imóvel para atender ao interesse do Município e 
a disponibilidade orçamentária e financeira para desapropriação. 

6.1.2 - Solicita desapropriação de imóvel, por meio de Ofício, com os seguintes documentos: 
a) Espelho de Cadastro Imobiliário Municipal e Planta de Localização, emitidos pela 

Coordenação de Cadastro Imobiliário. Caso o imóvel objeto da desapropriação não seja 
cadastrado, realiza o cadastro imobiliário. 

b) Ofício – justificando a desapropriação do Imóvel.  
c) Parecer Técnico para Desapropriação, emitido pela Secretaria Requisitante. 
d) Planta de Projeto Arquitetônico aprovada do imóvel objeto de desapropriação e Planta de 

Loteamento aprovada e possíveis parcelamentos de solo ou remembramento a serem 
fornecidas pela Coordenação de Topografia – SEDUR. Caso não exista, deve ser juntada 
Declaração Negativa de Existência de Planta/Parcelamento/Remembramento. 

6.1.3 - Encaminha a documentação ao Serviço de protocolo geral.(SEAD/DP) 
 

6.2 – Serviço de Potocolo Geral – (SEAD/DP) 
6.2.1 - Recebe a documentação e formaliza o processo. 
6.2.2 - Encaminha o processo ao Gabinete da Secretaria de Obras -SEOB/GAB. 

 
6.3 - Gabinete da Secretaria de Obras - SEOB/GAB 

6.3.1 – Recebe, toma ciência do processo. 
6.3.2 –Providencia a Convocação do Munícipe residente em área objeto da desapropriação, via Ofício 

para dar ciência do interesse do Município na aquisição do imóvel e solicita a apresentação de 
documentos pertinentes. 

6.3.3 - Consulta, via Oficio, o Departamento de Administração Patrimonial-(SEAD/DP)para informar 
se o município detém o título da área objeto da desapropriação. 
6.3.3.1 - Caso haja titularidade  definida, encaminha o processo à SEOB. 
6.3.3.2 - Caso não haja titularidade definida, consulta, via Ofício, o Cartório de Registro Geral 

de Imóveis - CRGI, a Superintendência do Patrimônio da União - SPU, o Instituto de 
Defesa Agropecuária e Florestal - IDAF e a Secretaria de Gestão e Recursos 
Humanos - SEAD, com intuito de identificar o domínio fundiário. 
6.3.3.2.1 - Sendo área pública municipal, estadual ou federal  encaminha o processo 

à SEOB. 
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6.3.3.2.2 -Sendo área da União ou do Estado com identificação de título de 
aforamento ou ocupação,encaminha o processo à SEOB. 

6.3.3.2.3 - Em se tratando de titularidade privada encaminha o processo à SEOB. 
6.3.3.2.4 - Nos casos em que o titular/possuidor for o real ocupante encaminha o 

processo à SEOB. 
6.3.3.2.5 - Nos casos em que o titular/possuidor não for o real ocupante encaminha o 

processo à SEFA 
 

6.4 - Coordenação de Tributos Imobiliários - SEFA 
6.4.1 - Recebe o processo e providencia a alteração do responsável fiscal no cadastro imobiliário. 
6.4.2 - Encaminha o processo à SEOB.  

 
6.5 - Coordenação de Topografia - SEOB 

6.6.1 - Recebe o processo e realiza Levantamento Topográfico. 
6.6.2 - Encaminha o processo à SEOB-Gerencia de Desapropriação. 

 
6.7 - Gerência de Desapropriações - SEOB/GD 

6.7.1 - Recebe o processo, analisa a regularidade, elabora e anexa a Minuta de Decreto Declaratório 
de Interesse Público. 

6.7.2 - Encaminha o processo à SEOB/Comissão de Avaliação de Imóveis. 
 

6.8 - Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis – SEOB. 
6.8.1 - Recebe o processo e procede à avaliação do imóvel. 
6.8.2 - Anexa o Parecer Técnico de Avaliação.  
6.8.3 - Encaminha o processo à SEOB/GD. 

 
6.9 - Gerência de Desapropriações - SEOB/GD 

6.9.1 - Recebe o processo e convoca o desapropriando para dar ciência do valor apresentado no 
Parecer técnico de Avaliação. 
6.9.1.1 - Nos casos de desapropriação em Zonas de Especial Interesse Social, será 

requisitada a presença do servidor da Secretaria de habitação para dar ciência ao 
desapropriando das possibilidades de escolha entre o recebimento da indenização 
ou opção por uma das modalidades da política municipal de habitação. 
6.9.1.1.1 - Caso faça a opção por uma das modalidades da política municipal de 

habitação, encaminha o processo à Secretaria Requisitante para 
arquivamento. 

6.9.1.2 - Se não houver acordo, quanto ao valor indenizatório, procede despacho informando a 
necessidade de ingressar em juízo e encaminha o processo à PROGER/GAB para 
propor ação expropriatória. 

6.9.1.3 - Se houver acordo, quanto ao valor indenizatório, junta Declaração de Aceite, anexa 
Minuta de Contrato Particular ou Escritura Pública de Desapropriação Amigável e 
encaminha o processo à Secretaria Requisitante. 

 
6.10 - Secretaria Requisitante 

6.10.1 - Recebe o processo, autoriza a emissão de Nota de Reserva e encaminha o processo a 
Coordenação de planejamento orçamentário.  

 
6.11 - Coordenação de Planejamento Orçamentário. 

6.11.1 - Recebe o processo e emite Nota de Reserva. 
6.11.2 - Encaminha o processo à Comissão de Administração Financeira e Orçamentária. 

6.12 - Comissão de Administração Financeira e Orçamentária. 
6.12.1 - Recebe processo, analisa, instrui e emite autorização de despesa. 

6.12.1.1- Caso não haja disponibilidade orçamentária, encaminha o processo à Secretaria 
Requisitante. 

6.12.1.2 - Caso haja disponibilidade orçamentária, encaminha o processo à PROGER/GAB. 
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6.13 - Gabinete do Procurador Geral - PROGER/GAB 

6.13.1 - Recebe e encaminha o processo à PROGER/PROCURADORIA URBANÍSTICA. 
 

6.14 - PROGER/PROCURADORIA URBANÍSTICA 
6.14.1 - Recebe o processo e analisa a necessidade de eventual saneamento. 
6.14.2 - Analisa a Minuta de Decreto e Minuta de contrato Particular ou Escritura Pública de 

Desapropriação Amigável. 
6.14.3 - Emite parecer jurídico. 
6.14.4 - Encaminha o processo à PROGER/GAB. 

 
6.15 - Gabinete do Procurador Geral - PROGER/GAB 

6.15.1 - Recebe o processo, analisa e homologa o parecer jurídico. 
6.15.2 - Encaminha o processo ao GABPREF. 

 
6.16 - Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito - GABPREF/CH 

6.16.1 - Recebe o processo, colhe a assinatura do Prefeito e autoriza a publicação do Decreto. 
6.16.2 - Encaminha o processo à GABPREF. 

 
6.17 - Gerência de Documentação Oficial - GABPREF 

6.17.1 - Recebe o processo e publica o Decreto. 
6.17.2 - Encaminha o processo à SEOB/GD. 

 

6.18 - Gerência de Desapropriações - SEOB/GD 
6.18.1 - Recebe o processo e verifica se o terreno é de marinha. 

6.18.1.1 - Caso não seja terreno de marinha, encaminha o processo à Secretaria Requisitante. 
6.18.1.2 - Caso seja terreno de marinha será solicitado ao desapropriando o pagamento de 

Laudêmio e eventuais foros/taxa de ocupação em aberto. 
6.18.1.2.1 - Caso o desapropriando não possua condições econômicas para o 

pagamento, será o mesmo realizado pelo município, com a anuência do 
desapropriando, visando à obtenção da Certidão Autorizativa de 
Transferência - CAT, sendo descontado o valor empregado devidamente 
corrigido do “quantum” indenizatório no ato do pagamento. 

6.18.1.2.2 - O pagamento deve ser realizado mediante a abertura de processo 
próprio, a ser inaugurado pela Secretaria Requisitante, devendo a 
dotação orçamentária da despesa correr por conta dessa. 

6.18.1.3 - Encaminha o processo à Secretaria Requisitante. 
 

6.19 - Secretaria Requisitante 
6.19.1 - Recebe o processo, autoriza empenho e pagamento da indenização referente à 

desapropriação. 
6.19.2 - Encaminha o processo à SEFA 

 

6.20 - Coordenação de Controle Orçamentário - SEFA 
6.20.1 - Recebe o processo e emite Nota de Empenho. 
6.20.2 - Encaminha o processo à Coordenação de Programação Financeira.SEFA 

6.21 - Coordenação de Programação Financeira – SEFA 
6.21.1 - Recebe o processo e verifica se há autorização de pagamento. 
6.21.2 - Verifica se há imissão prévia na posse, destacando a data, caso exista, visando apuração de 

possíveis débitos anteriores.  
6.21.3 - Encaminha o processo à Coordenação de Tributos Imobiliários-SEFA 

 

6.22 - Coordenação de Tributos Imobiliários - SEFA 
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6.22.1 - Recebe o processo e apura eventuais débitos, observando os débitos prescritos, bem como a 
data de imissão do Município na posse do imóvel. 

6.22.2 - Encaminha o processo à  Coordenação de Programação Financeira SEFA. 
 

6.23 - Coordenação de Programação Financeira – SEFA 
6.23.1 - Recebe o processo e faz o encontro de contas, verificando se houve pagamento dos débitos 

pertinentes ao imóvel, tais como: laudêmios, taxa de ocupação, nos casos de terrenos e 
acrescidos de marinha, dentre outros. 

6.23.2 - Liquida o valor dos débitos e o valor líquido do desapropriando. 
6.23.3 -Emite cheque de indenização e caso existam débitos emite cheque para pagamento dos 

mesmos. 
6.23.4 - Encaminha o processo à SEOB/GD. 

 

6.24 - Gerência de Desapropriações - SEOB/GD 
6.24.1 - Recebe o processo e lavra Contrato Particular de Desapropriação Amigável Definitivo, nos 

casos de imóvel sem registro, ou intermedeia a lavratura junto ao Cartório de Notas da 
Escritura Pública de Desapropriação Amigável, nos casos de imóveis registrados no CRGI e 
imóveis de propriedade da União ou Estado (domínio útil/direito de ocupação). 

6.24.2 - Encaminha o processo à PROGER/PROCURADORIA FINANCEIRA. 
 

6.25 - Equipe Administrativo-Financeira - PROGER/PROCURADORIA FINANCEIRA 
6.25.1 - Recebe o processo, colhe a assinatura do desapropriando e do Prefeito Municipal no 

Contrato Particular de Desapropriação Amigável Definitivo ou Escritura Pública de 
Desapropriação Amigável e realiza o pagamento. 

6.25.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial(SED/DP). 
 

6.26 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP) 
6.26.1 - Recebe o processo e efetua o registro do imóvel no patrimônio da Prefeitura Municipal da 

Serra. 
6.26.2 - Providencia abertura de Dossiê com cópia do processo e o cadastro das informações do 

imóvel no sistema de registros Patrimoniais -SMARam. 
6.26.3 - Realiza vistoria no imóvel. 
6.26.4 - Providencia o registro do imóvel no Cartório de Registro de imóveis competente, por meio do 

envio da documentação de aquisição, conforme Lei nº 6.015/1973. 
6.26.4.1 - Quando se tratar de desapropriação de imóvel em área pública municipal, não há 

necessidade de registrar o imóvel no Cartório de Registro de imóveis competente. 
6.26.4.2 - Quando se tratar de desapropriação de imóvel inserido em terreno de marinha, 

solicita a averbação da transferência para o nome do Município, por meio de 
formulário próprio, junto à SPU, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do 
documento de aquisição. 

6.26.5 - Arquiva o documento original no Dossiê correspondente e anexa a cópia no processo. 
6.26.6 - Encaminha o processo à SEFA 

 

6.27 - Coordenação de Tributos Imobiliários - SEFA 
6.27.1 - Recebe o processo, providencia a alteração no Cadastro Imobiliário, fazendo constar o 

Município de Serra como proprietário/possuidor e atualiza a base cartográfica. 
6.27.2 - Encaminha o processo à SEFA 

 

6.28 - Coordenação de Controles Fiscais - SEFA 
6.28.1 - Recebe o processo e providencia a contabilização no sistema SMAR-Contabilidade.  
6.28.2 - Encaminha o processo à Secretaria Requisitante. 

 

6.29 - Secretaria Requisitante 
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6.29.1 - Recebe o processo, toma conhecimento, imite-se na posse do imóvel, providencia a 
demolição do imóvel quando necessário. 

6.29.2 - Solicita, via oficio, a vigilância patrimonial, a transferência/cancelamento da titularidade de 
contas de serviços essenciais ao Município (água e luz)  

6.29.3 - Encaminha o processo ao  Departamento de Administração Patrimonial ( SEAD/DP) 
 

6.30 – Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
6.30.1 - Recebe, toma conhecimento e arquiva o processo. 

 

DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL  

6.31 - Gerência de Desapropriações – (SEOB/GD) 
6.31.1 - Convoca o desapropriando, via Ofício, para última tentativa de acordo. 

6.31.1.1 - Caso haja acordo, anexa o Aceite, Minuta de Contrato Particular e/ou Minuta de 
Escritura Pública de Desapropriação Amigável e encaminha o processo à 
PROGER/GAB. 

6.31.1.2 - Caso não haja acordo, encaminha à PROGER/GAB para propor ação de 
desapropriação com os documentos necessários.  

 

6.32 - Gabinete da Procuradoria Geral do Município – (PROGER/GAB) 
6.32.1 - Recebe e encaminha o processo à PROGER/PROCURADORIA 

URBANÍSTICA/PATRIMONIAL. 
 

6.33 - PROGER/PROCURADORIA URBANÍSTICA/PATRIMONIAL 
6.33.1 - Recebe o processo, propõe a ação expropriatória e providencia abertura de processo 

administrativo, visando depósito do valor apurado pelo Parecer Técnico de Avaliação em conta 
judicial a ser aberta pela SEFA. 
6.33.1.1 - Caso não haja a imissão provisória na posse, a PROGER/PROCURADORIA 

URBANÍSTICA/PATRIMONIAL acompanha o processo e, após a sentença 
transitada em julgado, comunica a Secretaria Requisitante. 

6.33.1.2 - Caso haja a imissão provisória na posse, comunica, via Ofício, a Secretaria 
Requisitante para tomada efetiva da posse e a SEFA para alteração do cadastro 
imobiliário. 

6.33.2 - Providencia a extração de carta de sentença e encaminha a SEAD/DP/REGISTRO DE 
IMÓVEIS. 

 
7. Considerações Finais: 

7.1 - Rol exemplificativo de documentos pertinentes a área objeto da desapropriação. 
7.1.1 - Comprovante hábil de titularidade sobre o bem imóvel, quais sejam os descritos no rol 

exemplificativo infra: 
7.1.1.1 - Casos de direito de propriedade: 

a) Escritura pública; 
b) Contrato particular de compra e venda; 
c) Certidão de ônus reais imobiliários atualizada. 

7.1.1.2 - Casos de direito de posse: 
a) Recibo de compra e venda; 
b) Contrato particular de compra e venda; 
c) Comprovantes de prestação de serviços essenciais (água e luz). 

7.1.1.3 - Casos de domínio útil / aforamento: 
a) Escritura pública; 
b) Certidão de inteiro teor do imóvel, expedida pela SPU; 
c) Certidão de ônus reais imobiliários atualizada. 

7.1.1.4 - Casos de direito de ocupação: 
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a) Certidão de inteiro teor do imóvel, expedida pela SPU; 
b) Contrato de compra e venda. 

7.1.2 - Documentação oficial de identificação do desapropriando. 
7.1.2.1 - Pessoa física: 

a) CPF; 
b) RG; 
c) Certidão de nascimento / casamento / óbito; 
d) Comprovantes de residência. 

7.1.2.2 - Pessoa jurídica: 
a) Contrato social; 
b) Ata de eleição da diretoria; 
c) Certidão de incapacidade civil dos sócios; 
d) Estatuto social; 
e) Certidão simplificada da Junta Comercial; 
f) CNPJ; 
g) CPF e RG dos sócios; 
h) Certidão negativa de débitos junto ao INSS; 
i) Certidão negativa de débitos para com as fazendas Municipal, Estadual e Federal; 
j) Certidão negativa quanto à dívida ativa da união; 
k) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 
l) Declaração de débitos condominiais; 
m) Nada consta (Energia Elétrica / Agua); 
n) Em caso de terreno da União, certidão negativa de débitos do GRPU; 
o) Certidão de quitação de tributos e contribuições federais administradas pela 

Secretaria da Receita Federal. 
7.2 - Apenas o Prefeito ou Secretário Requisitante poderá solicitar a desistência da desapropriação. 
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Anexo I - Fluxograma 

                        
Secretaria Requisitante Serviço de Potocolo Geral – 

(SEAD/DP) 
Secretaria de obras –(SEOB) Secretaria Municipal da 

Fazenda-(SEFA) 
Secretaria de obras –

(SEOB) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
   

 

 
Sistema: Sistema de Controle Patrimonial 
Assunto: Desapropriação de áreas de interesse Publico   
Código: SPA-NP-06     Data de  Elaboração: 26/10/2013 
Versão: 02                    Data de  Aprovação: 30/09/2015   
 
    

Verifica a necessidade e 
solicita a desapropriação do 
imóvel por oficio protocolado  

Formaliza o processo e 
encaminha para SEOB  

-Convoca o Munícipe residente na área 
de desapropriação para dar ciência 
encaminhando o processo para SEFA 
para alteração de cadastro se 
necessário for. 

- Realiza levantamentoTopográfico. 
- Analisa Regularidade e Elabora 
Minuta do Decreto Declaratório de 
Desapropriação. 
- Anexa Parecer Técnico de Avaliação 
do Imóvel emitido pela Comissão de 
avaliação de Imóveis.  
- Convoca desapropriando para 
apresentação do valor discriminado em 
laudo de avalição. 
- Havendo acordo encaminha para 
Secretaria Requisitante. 
 
 
 
  

Autoriza empenho e 
pagamento da indenização 
encaminhando o processo a 
SEFA. 

-Emite nota de 
empenho. 
- Apura possíveis 
débitos. 
- Faz encontro das 
contas.  
-Liquida valor de 
débitos e o valor 
líquido do 
desapropriando  
-Emite cheques de 
indenização. 
- Encaminha o 
processo a SEOB. 

Lavra Contrato 
Particular de 
Desapropriação 
Amigável Definitivo, 
nos casos de imóvel 
sem registro, ou 
intermedeia a 
lavratura junto ao 
Cartório de Notas 
da Escritura Pública 
de Desapropriação 
Amigável, nos casos 
de imóveis 
registrados no CRGI 
e imóveis de 
propriedade da 
União ou Estado 
(domínio útil/direito 
de ocupação). 
Encaminha a 
PROGER. 

 1/2 

INICIO 

Legenda: Atividade Decisão Terminal Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativas 
 

Conector 
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Anexo I - Fluxograma 

                         
Procuradoria Geral (PROGER) Departamento de 

Administração Patrimonial 
(SEAD/DP). 

Secretaria Municipal da Fazenda-
(SEFA) 

Secretaria Requisitante Departamento de 
Administração 

Patrimonial (SEAD/DP). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
   

 

-Colhe a assinatura do 
desapropriando e do Prefeito 
Municipal no Contrato 
Particular de Desapropriação 
Amigável Definitivo ou 
Escritura Pública de 
Desapropriação Amigável e 
realiza o pagamento. 
- Encaminha o processo ao 
Departamento de 
Administração Patrimonial 
(SEAD-DP) 
 

2/1 

- Efetua o registro do 
imóvel no patrimônio da 
Prefeitura Municipal da 
Serra. 
-Efetua cadastro das 
informações do imóvel no 
sistema de registros 
Patrimoniais -SMARam. 

- Realiza vistoria no 
imóvel. 

- Providencia o registro 
do imóvel no Cartório de 
Registro de imóveis 
competente, por meio do 
envio da documentação 
de aquisição, conforme 
Lei nº 6.015/1973. 

- Encaminha o processo 
à SEFA. 

 

 
 

- Providencia a alteração no 
Cadastro Imobiliário, fazendo 
constar o Município de Serra como 
proprietário/possuidor e atualiza a 
base cartográfica. 

-providencia a contabilização no 
sistema SMAR-Contabilidade 

- Encaminha o processo à 
Secretaria Requisitante. 

 

 
 

-Toma conhecimento, 
imite-se na posse do 
imóvel, providencia a 
demolição do imóvel 
quando necessário. 

 

-Solicita, via oficio, a 
vigilância patrimonial, 
a 
transferência/cancela
mento da titularidade 
de contas de serviços 
essenciais ao 
Município (água e luz)  

 

 

 
 

Recebe toma 
ciência e arquiva o 
processo.  
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Explicativas 
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Anexo I - Fluxograma 

                         
Secretaria de obras –(SEOB) Procuradoria Geral (PROGER) Secretaria Municipal da 

Fazenda-(SEFA) 
Departamento de 

Administração 
Patrimonial(SEAD/DP). 

 
DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
   

 
- Convoca o desapropriando, 
via Ofício, conforme para 
última tentativa de acordo. 
 
-Caso haja acordo, anexa o 
Aceite, Minuta de Contrato 
Particular e/ou Minuta de 
Escritura Pública de 
Desapropriação Amigável e 
encaminha o processo à 
PROGER/GAB. 
 
 
- Caso não haja acordo, 
encaminha à PROGER/GAB 
para propor ação de 
desapropriação com os 
documentos necessários 
 

 

- Recebe o processo, propõe 
a ação expropriatória e 
providencia abertura de 
processo administrativo, 
visando depósito do valor 
apurado pelo Parecer 
Técnico de Avaliação em 
conta judicial a ser aberta 
pela SEFA 

 

Caso não haja a imissão 
provisória na posse, a 
PROGER/PROCURADORIA 
URBANÍSTICA/PATRIMONIA
L acompanha o processo e, 
após a sentença transitada 
em julgado, comunica a 
Secretaria Requisitante. 

 

 

 

Caso haja a imissão 
provisória na posse, 
comunica, via Ofício, a 
Secretaria Requisitante 
para tomada efetiva da 
posse e a SEFA para 
alteração do cadastro 
imobiliário 

 

 

Providencia a extração de 
carta de sentença e 
encaminha a 
SEAD/DP/REGISTRO DE 
IMÓVEIS. 

 

 

 

Altera o cadastro 
imobiliário 

 

Providência 
atualização 
e registro 
no sistema 
de gestão 
Patrimonial 
–SMAR-
RAM 
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Aprovação:
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos referentes à aquisição de bens e serviços mediante 
licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade. 

 
2. Abrangência: 
 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 

Constituição Federal. 
Lei Orgânica do Município da Serra. 
Leis Federais nº 4.320/1964, nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002. 
Decretos Federais nº 5450/2005 e 7892/2013 
Decretos Municipais nº 0840/2005 e 4904/2014 
Resolução nº 174/02 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES. 
Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e alterações 
 

4. Conceitos: 
 

Serviço - É toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais 
como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 

Obra - É toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta 
ou indireta. 

Compra - É toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 



                                                                                                                                    
 

Sistema de Registro de Preços - é um conjunto de procedimentos formal de preços relativos á prestação 
de serviços e aquisições de bens, para contratações futuras 

Unidade Requisitante - É a unidade que, após identificar suas necessidades, solicita a aquisição de bens 
e serviços, bem como a contratação de obras e serviços de engenharia para atender o interesse público 
do Município da Serra. 

Projeto Básico - É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da 
obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

Termo de Referência - TR - É o documento utilizado para a solicitação de aquisições de bens, serviços, 
obras, contendo os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 
orçamento detalhado, considerando preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia 
de suprimentos e o prazo de execução do contrato. 

AF   - Autorização de Fornecimento. 

BRM/S  - Boletim de Recebimento de Mercadoria/Serviço. 

COAD  - Comissão Orçamentária Administrativa de Despesas. 

OS   - Ordem de Serviço. 

PAD  - Pedido de Autorização de Despesa. 

PPA  - Plano Plurianual. 

RC   - Requisição de Compras. 

RS   - Requisição de Serviços. 

SMARcp  - Sistema de Gestão de execução Orçamentária e Contabilidade Pública. 

SIGAP - Sistema Gestor de Atendimentos e Processos. 

SMARma  - Sistema de Gestão de Materiais, Compras, Almoxarifado, Patrimônio e Contratos. 

SRP            - Sistema de Registro de Preços. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
 

Compete às Unidades Administrativas controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 
6. Procedimentos: 
 

6.1 - Unidade Requisitante 

6.1.1 - Verifica a necessidade de aquisição de bens e serviços, elabora a Justificativa, o Projeto Básico ou 
Termo de Referência – TR. 

6.1.1.1 - Elabora o PAD ou a requisição de compras ou serviço juntamente com, no mínimo, 03 (três) 
orçamentos.  
6.1.1.1.1 – Para registro de preços a pesquisa de preços no mercado deve ser ampla. 
6.1.1.1.2 – Procede estimativa de quantidades detalhadas a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e 
órgãos participantes, bem como a indicação das quantidades mínimas a serem adquiridas em eventuais 
contratações; 
6.1.1.3 - Providencia a instauração do processo administrativo para aquisição do bem ou serviço. 
6.1.1.4 - Encaminha os autos ao Ordenador de Despesa para análise e aprovação da mesma. 

 
6.2 - Ordenador de Despesa 

6.2.1 - Recebe e analisa a solicitação. 



                                                                                                                                    
 

6.2.2 - Encaminha os autos devidamente autorizados pelo COAD, quando for o caso, de acordo com 
os termos do Decreto Municipal nº 5.280/2014. 

 
6.3 – COAD 

6.3.1 - Recebe o processo, inclui na pauta da próxima reunião. 
6.3.2 - Na plenária da COAD, o processo é submetido a análise do Presidente e os membros, para 

aprovação ou não. 
6.3.1.1 - Caso a despesa seja aprovada, o processo é enviado para a SEPLAE/DPEF que 

providencia a reserva de saldo orçamentário e encaminha a SEAD/DAM. Caso a 
despesa não seja autorizada o processo é devolvido ao setor requisitante para 
arquivamento do mesmo ou que se faça novas justificativas para no momento oportuno 
o mesmo seja submetido à nova análise do COAD. 

6.3.1.1.1 – No caso de registro de preços não haverá reserva na ocasião da realização do 
procedimento licitatório, somente no momento da execução da ata de registro de 
preços ou contrato de decorrente da mesma. 

 
6.4 – SEAD/DAM 

6.4.1 - Recebe o processo, analisa o conteúdo do mesmo, realizando todas as conferências 
possíveis para o saneamento do mesmo, no que tange as especificações do objeto constante no 
Termo de Referência ou Projeto Básico. 
6.4.2 - Estando o processo apto a prosseguir, inicia-se a elaboração da minuta do edital. 
6.4.3 - Faz o enquadramento da modalidade de licitação, realizando assim o cadastro do sistema de 
materiais onde é gerado o número sequencial da licitação. 
6.4.4 - Conclusa a minuta do edital a mesma é submetida ao Procurador Membro da Comissão do 
Pregão ou da CPL para análise e parecer da mesma. 

 
6.5 – PROCURADOR MEMBRO 
 
 6.5.1 - Recebe o processo, procede a analise e emite parecer quanto à legalidade da minuta do edital. 
 6.5.2 - Devolve os autos a SEAD/DAM.  

 
6.6 – SEAD/DAM 
 

6.6.1 - Recebe o processo. 
6.6.2 - Caso necessário, providência as correções na minuta sugerida pelo procurador. 
6.6.3 - Providencia a elaboração do Edital definitivo onde o mesmo é assinado e rubricado pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio e/ou o Presidente da CPL, juntamente com os membros que 
compõem a mesma. 

6.6.4 - Publica o edital no veículo de comunicação no qual o mesmo se enquadra, passando-se 
para a fase externa do procedimento licitatório. 

6.6.5 - Superado os prazos de vacância estabelecidos em lei referente à publicação do edital, é 
realizado a sessão pública do certame licitatório. 

6.6.6 - Executa todas as fases referentes à análise e o julgamento objetivo do certame licitatório. 
6.6.7 - Declara o vencedor do certame. 
6.6.8 - Abre prazo de recurso para os licitantes participantes do processo licitatório. 
6.6.9 - Superado o prazo recursal, declara o licitante para condição de vencedor habilitado do 

certame licitatório. 
6.6.10 - Adjudica o objeto licitado em favor do licitante ora habilitado. 
6.6.11 - Submete os autos, juntamente com todas as peças que o compõem à análise da 

autoridade competente para a homologação ou não dos atos praticados. 
 
6.7 – AUTORIDADE COMPETENTE 
 
 6.7.1 – Recebe o processo. 



                                                                                                                                    
 

 6.7.2 – Executa a análise minuciosa de todos os atos praticados pelo Pregoeiro ou pela CPL. 
 6.7.3 – Homologa todos os atos praticados pelo Pregoeiro ou CPL, em ato contínuo, autoriza 
empenho em favor da empresa vencedora da licitação. 
 6.7.4 – Caso haja discordância em homologar a licitação, os autos são devolvidos ao setor que 
realizou o procedimento licitatório. 
 6.7.5 – Os autos são devolvidos ao setor que realizou o processo licitatório. 
 
6.8 – SEFI 

 
6.8.1 – Recebe o processo. 
6.8.2 - Providencia o empenho em favor da empresa o qual o objeto foi homologado. 
6.8.3 - Encaminha o processo ao setor que realizou o procedimento licitatório. 

 
6.9 – SEAD/DAM 
 

6.9.1 – Recebe o processo. 
6.4.1 - Estando devidamente empenhado, se necessário providencia o instrumento contratual, 

colhe assinatura das partes e o publica no veículo de comunicação adequado para o mesmo. 
6.4.2 - Emite a autorização de fornecimento ou de serviço, assinada pelo Secretário da Pasta. 
6.4.3 - No caso de aquisição de materiais, bens permanentes e de consumo o processo é enviado 

ao almoxarifado central para recebimento, conferência, registro no sistema e atesto da nota 
fiscal referente ao objeto licitado. 

6.4.4 - No caso de contratação de serviços, o processo é encaminhado à secretaria requisitante do 
mesmo para acompanhamento e gestão por parte do gestor do contrato e fiscalização por 
parte do fiscal do contrato. 

 
 
6.10 – SEAD/ALMOXARIFADO CENTRAL 
 

6.10.1 – Recebe o processo. 
6.10.2 – Realiza o recebimento, conferência, registro no sistema, atesto da nota fiscal e liquida a 
despesa, referente ao objeto licitado dos materiais, bens permanentes ou de  consumo. 
6.10.3 – Em casos de recebimento de materiais de consumo, após executado todos os 
procedimentos acima indicados, o mesmo é encaminhado ao ordenador de despesa para 
autorização de pagamento da despesa realizada. 
6.10.4 – Em casos de recebimento de materiais permanentes após executados todos os 
procedimentos acima indicados o mesmo é encaminhado ao Departamento de Patrimônio. 

 
6.11 – ORDENADOR DE DESPESA 
 

6.11.1 – Recebe o processo. 
6.11.2 – Autoriza o pagamento da despesa referente à aquisição de materiais ou bens de consumo, 
em favor do fornecedor e encaminha o processo para a SEFA/DC. 
 

6.12 – DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO 
 

6.12.1 – Recebe o processo. 
6.12.2 – Realiza a patrimonização e tombamento do bem permanente adquirido executando os 
registros legais e necessários no sistema de Patrimônio/Materiais. 
6.4.5 - Encaminha o processo ao Ordenador de Despesa para autorização da despesa realizada. 

 
 



                                                                                                                                    
 

 
 
6.13 – ORDENADOR DE DESPESA 
 

6.13.1 – Recebe o processo. 
6.13.2 – Autoriza o pagamento da despesa referente a aquisição de materiais ou bens de 
permanente, em favor do fornecedor e encaminha o processo para a SEFA/DC. 

 
 
6.14 – SEFA/DC 
 

6.14.1 – Recebe o processo. 
6.14.2 – Realiza a conferência de toda documentação, executa todos os lançamentos necessários e 
efetua o pagamento. 
6.14.3 – Encaminha o processo a secretaria requisitante para ciência da realização do pagamento e 
arquivamento do mesmo. 

 
 
6.15 – SECRETARIA REQUISITANTE 
 

6.15.1 – Recebe o processo. 
6.15.2 – Arquiva o processo concluído. 

 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO) 
 
6.16 – SECRETARIA REQUISITANTE 
 

6.16.1 – Recebe o processo. 
6.16.2 – Encaminha o processo ao gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução 
dos serviços contratados. 
6.16.3 – O gestor e o fiscal do contrato recebe os pedidos de pagamentos referentes à prestação de 
serviços através de medições realizadas pelo contratado. 
6.16.4 – O gestor e o fiscal do contrato realizam as devidas conferências dos valores das medições 
efetuados pela empresa em observância na qualidade, quantitativos, e prazos da execução do 
serviço. 
6.16.5 – Encaminha o processo ao ordenador de despesa, para autorização de pagamento 
pertinente ao serviço prestado conforme medição e nota fiscal apresentada, estando estas 
devidamente atestadas. 

 
6.13 – ORDENADOR DE DESPESA 
 

6.13.1 – Recebe o processo. 
6.13.2 – Autoriza o pagamento da despesa referente à aquisição de materiais ou bens permanentes, 
em favor do fornecedor e encaminha o processo para a SEFA/DC. 

 
6.14 – SEFA/DC 
 

6.14.1 – Recebe o processo. 
6.14.2 – Realiza a conferência de toda documentação, executa todos os lançamentos necessários e 
efetua o pagamento. 
6.14.3 – Encaminha o processo a secretaria requisitante para continuidade no acompanhamento e 
fiscalização do contrato vigente. 



                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 

7. Considerações Finais: 
 

7.1 Nenhuma requisição será feita sem a adequada caracterização de seus objetos e indicação dos       
recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de 
quem lhe tiver dado causa. 

7.2 – Na abertura dos processos de compras deverão ser observados os seguintes itens: 
 *  especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; 

      * definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e 
utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas 
técnicas de estimação; condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do 
material. 

7.3 – O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. 
7.4 – É expressamente vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 
7.6 – Não será necessária abertura de RS ou RC nos processos de Adiantamento, Água, Luz,      

Condomínio, IPTU, Auxílios, Contribuições, Subvenções, Diárias para Servidores, Indenizações e 
Multas/Jetons. 

7.7 – A pessoa jurídica em débito com o sistema de Seguridade Social, FGTS e Fazenda Pública 
Municipal, como estabelece em Lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, conforme disposto no artigo 195, parágrafo 3º da 
Constituição Federal e Art. 29 da Lei nº 8.666/93. 

7.8 – De cada fase da licitação, poderá haver interposição de recurso na forma do Art. 109 da Lei nº 
8.666/93. Assim sendo, caso não haja desistência expressa de todos os licitantes em cada uma das 
fases, deverão ser respeitados os prazos legais para cada modalidade licitatória. 

 
7.9 -  As especificidades dos procedimentos (ITEM 06), bem como seus respectivos fluxogramas pertinentes 
à  Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e ao Instituto de Previdência da Serra - 
IPS, encontram-se dispostas nos Anexos II a VII desta Instrução Normativa. 
 
7.10 –  Faz parte integrante desta Norma a Nota Técnica CGM 01/2015 – Orientação para Preenchimento 
da Planilha de Custo e Formação de Preços de Serviços Terceirizados. 
 
7.11 - A presente Norma de Procedimento entrará em vigor a partir da data da publicação do Decreto de 
Aprovação. 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I – FLUXOGRAMA - SEAD 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE LICITAÇÃO 
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ANEXO II – PROCEDIMENTOS SESA 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE LICITAÇÃO 
 

6.  Procedimentos 

6.1 - Referência Técnica - Requisitante 
6.1.1 Identifica a necessidade de suprimento (verificando com antecedência os materiais disponíveis no 
almoxarifado), elabora a justificativa, o projeto básico ou termo de referência e informa o consumo mensal, estoque 
e quantidade solicitada. 
6.1.2 Consulta Ata de Registro de Preços em vigência ou contrato e, caso haja, verifica a possibilidade de utilização. 
6.1.3 Abre Processo Administrativo, com a documentação corretamente assinada, e encaminha à Superintendência 
da área para apreciação. 
OBS: Em caso de recursos vinculados por meio de convênios específicos solicitar a gerência a indicação da 
dotação orçamentária correspondente. 

6.2- Superintendente  
6.2.1 Avalia o Termo de referência 
6.2.2 Caso aprove o Termo de referência, dá ciência ao documento e encaminha a Gerência de Suprimentos 

6.3 – Gerência e Suprimentos  
6.3.1 Recebe documentação e analisa. 
6.3.2 Consulta a Programação Geral de Compras e verifica se o item está dentro do prazo e da programação. 
6.3.3 Não estando nos prazos programados, ressalvadas as exceções devidamente justificadas e devidamente 
autorizados pela superintendência da área, aguarda prazo da compra programada. 
6.3.6 Verifica se a documentação está corretamente instruída. 
6.3.7 Estando corretamente instruída encaminha o processo considerando: 
6.3.7.1 Aquisição de material de consumo e contratação de serviços que não necessitem de planilha de custo e 
formação de preços encaminha à Divisão de compras (item 6.4) 
6.3.7.2 Para contratação de serviços continuados que envolvam mão-de-obra com necessidade de planilha de 
custos e formação de preços, esta deverá ser elaborada pela divisão de contratos fundamentada na prévia 
elaboração do termo de referência/projeto básico Contratação (item 6.5) 
6.3.8 Não estando devidamente instruída volta à superintendência  

6.4 – Divisão de Compras  
6.4.1 Analisa o pedido e procede à ampla pesquisa de preços, considerando para tanto os seguintes parâmetros, 
respectivamente: 

a) Resultado de licitação anterior e/ou informações constantes no Banco de Preços, desde que constatado a 
sua atualidade com o mercado; 

b) Consulta a preços atualizados em sítios oficiais (Exemplos: Tabela de preços referenciais do Governo do ES, 
Governo de SP, Bolsa Eletrônica de Compras, Portal de Compras do Governo Federal, Ministério da Saúde, 
comprasnet, etc.); 

c) Consultas em sítios de fornecedores confiáveis (Exemplos: www.submarino.com.br, www.dell.com.br,  etc.); 
d) Dados de catálogos de referência; 
e) Pesquisa de preços junto a fornecedores regulares. 

         6.4.2 Elabora Mapa de Preços e encaminha à Gerência de Suprimentos  
OBS.1: sendo inviável a realização da ampla pesquisa de mercado, deverão constar nos autos justificativa da 
gerência de suprimentos esclarecendo a restrição de mercado e encaminhando ao setor requisitante para 
análise e reavaliação de especificação, quando couber. 

6.5 -Divisão de Contratos e Convênios  
6.5.1 Para elaboração da planilha de custos é necessário observar dentre outras, as regras abaixo mencionadas: 

a) Utilizar o valor do piso salarial da categoria profissional conforme acordo convenção ou dissídio coletivo de 
trabalho, bem como os valores referentes aos gastos com vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, 
assistência médica e treinamentos etc., conforme dispuser a respectiva legislação. Caso a categoria não 
seja regulamentada, a Administração se valerá de informações obtidas no mercado, utilizando os valores 
das categorias equivalentes ou os valores disponíveis no mercado (orçamentos); 

b) Valor dos encargos sociais, trabalhistas e tributos, com base na legislação; 
c) Não será admitida na planilha inclusão de IRPJ, CSLL e reserva técnica. 
d) Custos com insalubridade e adicional noturno; 
e) Vigência da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria que utilizada para composição da planilha de 

custos da proposta 
f) Memória de cálculo da formação da planilha. 
g) Utilizar como referência para avaliação dos percentuais na composição do custo os dados do Caderno 

Técnico de São Paulo – CADERTEC acessado por meio do endereço eletrônico: 
http://www.cadterc.sp.gov.br/ e tabelas de preços referenciais do Governo do Estado do Espírito Santos por 
meio do endereço eletrônico http://www.seger.es.gov.br/seger/index.php/inicio/tabelas-de-precos-
referenciais  
 

http://www.submarino.com.br/
http://www.dell.com.br/
http://www.cadterc.sp.gov.br/
http://www.seger.es.gov.br/seger/index.php/inicio/tabelas-de-precos-referenciais
http://www.seger.es.gov.br/seger/index.php/inicio/tabelas-de-precos-referenciais


 

 
OBS1: Na planilha de custos obrigatoriamente deverão conter todos os custos de insumos. 
OBS.: Os percentuais referentes aos custos administrativos e aos lucros deverão ser os indicados pela Nota 
Técnica nº 01/07 – SCI/STF 
6.5.2 Anexa planilha de custos devidamente assinada e paginada e encaminha à Gerência de Suprimentos  

6.6. Gerência de Suprimentos  
6.6.1 Analisa a documentação, mapa comparativo ou planilha de custos. 

       6.6.2 Encaminha a CAD/SESA(Comissão de Avaliação de Despesa da SESA). 
6.7.  CAD/SESA 
       6.7.1 Analisa Despesa, caso aprovada encaminha a Gerencia de Suprimentos 
 
6.8. - Gerência de Suprimentos  
        6.8.1 Encaminha ao Fundo Municipal de Saúde para indicação orçamentária e disponibilização do recurso 
orçamentário. 
 
6.9 – Fundo Municipal de Saúde  

6.9.1  Havendo disponibilidade de recurso orçamentário, providencia o FIPO’s e Encaminha ao Setor de compras 
6.9.2 Não havendo disponibilidade retorna a superintendência para avaliação. 
 

6.10 – Divisão de Compras  
6.10.1  Emite Requisição de Compras (RC) e/ou Serviços (RS)  
6.10.2  Encaminha à Gerência de Suprimentos 
 

6.11 – Gerência e Suprimentos  
6.11.1  Providencia a assinatura na Requisição 

6.12 – SESA/GAB  
6.12.1 – se aprovar, autoriza a emissão de nota de reserva e envia COAD; 

6.13 – COAD 
        6.13.1 – Analisa a solicitação e encaminha à SEPLAE/DPEF para emissão da Nota de Reserva; 
6.14 – SEPLAE/DPEF 
        6.14.1 – Emite a Nota de Reserva e encaminha à Gerência de licitação 
6.15  Gerência de Licitação  

6.15.1 - Recebe o processo, analise o conteúdo do mesmo, realizando todas as conferências possíveis para 
saneamento devidos existentes no mesmo, no que tange as especificações do objeto constante no Termo de 
Referência ou Projeto Básico. 

6.15.2 - Estando o processo apto a prosseguir, inicia-se a elaboração da minuta do edital. 

6.15.3 - Faz o enquadramento da modalidade de licitação, realizando assim o cadastro do sistema de materiais 
onde é gerado o número seqüencial da licitação, para a modalidade escolhida. 

 
6.16 CPL/Equipe de Pregão   
     6.16.1 Recebe processo e analisa a conformidade. 
     6.16.2 Caso haja inconformidade no processo, o mesmo deverá ser encaminhado à Unidade Requisitante para 
adequações/ajustes devidamente instruído. 
     6.16.3 Emite o documento do sistema SMAR AM denominado Anexo I gerando o número do agrupamento e da 
licitação  
     6.16.4  Elabora e emite Minuta do Edital. 
6.17 Gerencia de licitação  
     6.17.1 Reavalia o edital e devolve para a equipe de CPL/Equipe de Pregão efetuar as adequações necessárias. 
6.18 CPL/Equipe de Pregão   
     6.18.1 Anexa Minuta do Edital ao processo e encaminha ao setor requisitante (referencia técnica) 
6.19 Referência Técnica  
     6.19.1 Analisa a Minuta do Edital e se manifesta. 
     6.19.2 Encaminha à CPL/Equipe de Pregão   
6.20 CPL/Equipe de Pregão   
     6.20.1 Encaminha a Procuradora Membro da CPL/ Equipe de Pregão para parecer jurídico. 
6.21 – PROGER – Procurador Jurídico Membro da CPL/Equipe de Pregão   
     6.21.1 – Recebe o processo analisa, emite parecer. 
     6.21.2 – Envia o processo à Gerência de Licitação 
6.22 – Gerente de Licitação  
     6.22.1 – Verifica pareceres,  
     6.22.2 Encaminha CPL/Equipe de Pregão. 
6.23 – CPL/Equipe de Pregão   
     6.23.1 Emite Edital. 
     6.23.2 Cadastra o Pregão no sistema de Pregão Eletrônico(caso seja classificado como Pregão). 
     6.23.3 Encaminha à gerência de licitação para publicação, do ordenador de despesa,no site do banco do Brasil. 
6.24 Gerente de Licitação  
     6.24.1 Publica no site, juntamente com o ordenador de despesa, do banco do Brasil designando o pregoeiro da 
disputa. 



 

6.25 CPL/Equipe de Pregão   
     6.25.1 Prepara extrato da licitação e providencia publicação (DIO ES; Jornal de Grande circulação; Site Serra Online). 
     6.25.2 Anexa cópia da publicação ao processo 
     6.25.3 Aguarda prazo de cadastramento de propostas dos Fornecedores (podendo haver impugnação impetrada por 
algum       Fornecedor). 
     6.25.4 – Encerrado o prazo de cadastramento, procede à abertura das propostas. 
     6.25.5 – Realiza a Disputa de preços.   
     6.25.6 Encaminha ao Gerente de Licitação 
6.26 Gerência de licitação  
    6.26.1 Avalia os procedimentos e encaminha ao ordenador de despesa para homologação  
6.27 SESA/GAB  
    6.27.1 Homologa o procedimento e encaminha à CPL/Equipe de Pregão   
6.28 CPL/Equipe de Pregão   
    6.28.1 Procede ao trâmite do processo no sistema SMAR AM obedecendo à ordem abaixo: 

1. Agenda  

2. Referência Cruzada  

3. Mapa comparativo  

4. Adjudica  

5. Homologa  

Se for entrega única ou contrato segue 
6. Integração contábil  

7. Solicitação de empenho  

8. Se for registro de preço não se aplica os itens 6 e 7 acima. 

     6.28.2 Atualiza as certidões de regularidade fiscal e trabalhista. 
     6.28.3 Providencia publicação do resultado final no diário oficial e no portal serra online 
     6.28.4 Encaminha o ordenador de despesa para autorização de emissão de nota de empenho. 
 
6.29 SESA/GAB; 
    6.29.1 - Autoriza a emissão de nota de empenho e encaminha à SEFA/DC; 
 
OBS: No caso de registro de preço encaminha à divisão de convênios/contratos/registro de preços para elaboração da 
ata de registro de preços (segue item 6.31) 
No caso de Contratos segue o fluxo abaixo 
 
6.30 – SEFA/CONTABILIDADE 
    6.30.1 – Analisa quanto à regularidade fiscal. 
    6.30.2 – Caso a situação esteja irregular, atualiza Certidões ou devolve o processo para providências à Secretaria de 
origem. 
    6.30.3 – Estando regular, empenha com a data corrente do dia. 
    6.30.4 – Emite Nota de Empenho e anexa ao processo. 
6.31 - Divisão de Contratos/Convênios/ Registro de Preços - Contratos  
    6.31.1 – Solicita a SEAD número de contrato no Sistema SMAR; 
    6.31.2 - Confere e elabora contrato; 
    6.31.3 - Encaminha o contrato a SESA/GAB para assinatura. 
    6.31.4 – Emite Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço no Sistema Smar; 
    6.31.5 - Encaminha o contrato assinado e a AF/OS ao fornecedor; ou o convoca para assinatura do contrato e retirada 
da AF/OS na SESA/Divisão de Contratos e Convênios. 
    6.31.6 - Prepara o resumo do extrato do contrato e providencia a publicação (DIO ES; Jornal de Grande circulação; 
Site Serra Online), no que couber; 
    6.31.7 - Anexa cópia da publicação ao processo; 
    6.31.8 – Encaminha uma cópia do contrato e AF/OS ao Setor Solicitante ou almoxarifado SESA; 
    6.31.9– Arquiva o processo na Divisão de Contratos/Convênios/Registro de Preços. 
 
6.32 - Divisão de Contratos/Convênios/ Registro de Preços – Ata de Registro de Preços 
    6.32.1 – Gera número de Ata no Sistema SMAR; 
    6.32.2 - Confere e elabora Ata de Registro de Preços; 
    6.32.3 - Encaminha a Ata a SESA/GAB para assinatura e após encaminha ou convoca a empresa para assinatura da 
Ata; 
    6.32.4 - Prepara o resumo do extrato da Ata e providencia a publicação (DIO ES; Jornal de Grande circulação; Site 
Serra Online), no que couber; 
    6.32.5 - Anexa cópia da publicação ao processo; 



 

    6.32.6 – Encaminha uma cópia da Ata ao Setor Solicitante; 
    6.32.6– Arquiva o processo na Divisão de Contratos/Convênios/Registro de Preços, para aguardar solicitações de 
compras. 
6.33  – Setor solicitante - Solicitação de Materiais de ATAS 
    6.33.1 – Setor solicitante identifica a necessidade de suprimento, abre processo de requisição de materiais, conforme 
itens     constante na ATA e encaminha a Divisão de Contratos/Convênios/ Registro de Preços. 
6.34 - Divisão de Contratos/Convênios/ Registro de Preços 
    6.34.1 – Verifica se o pedido é referente à Ata solicitada, acerca da especificação e quantitativo; 
    6.34.2 – Anexa cópia da Ata; 
    6.34.3 – Emiti requisição de compra; 
    6.34.4 – Encaminha o processo ao Fundo Municipal de Saúde, para informar recurso e dotação orçamentária. 
6.35 – Fundo Municipal de Saúde  
    6.35.1 – Informa a dotação orçamentária e recurso; 
    6.35.2 – Encaminha o processo a Divisão de Contratos/Convênios/ Registro de Preços.  
6.36 - Divisão de Contratos/Convênios/ Registro de Preços 
   6.36.1 – Atualiza a requisição de compra com os dados informados pelo Fundo Municipal de Saúde e emite incluindo 
uma via no Processo; 
   6.36.2 – Anexa certidões de regularidade atualizadas; 
   6.36.3 – Encaminha o processo ao setor solicitante para assinatura na requisição de compras. 
6.37 – Setor solicitante -  
   6.37.1 – Confere e assinar a requisição de compras; 
   6.37.2 - Encaminha o processo a Divisão de Contratos/Convênios/ Registro de Preços. 
6.38 - Divisão de Contratos/Convênios/ Registro de Preços 
   6.38.1 – Encaminha a SESA/GAB, para autorização de despesa, reserva e empenho. 
6.39 – SESA/GAB  
    6.39.1 – Autoriza a emissão de nota de reserva e envia COAD;  
6.40 - COAD 
    6.40.1 – Analisa a solicitação e encaminha à SEPLAE/DPEF para emissão da Nota de Reserva; 
6.41 – SEPLAE/DPEF 
    6.41.1 – Emite a Nota de Reserva e encaminha à Divisão de Contratos/Convênios/ Registro de Preços. 
6.42 - Divisão de Contratos/Convênios/ Registro de Preços 
    6.42.1 – Confere se o processo foi reservado de acordo com o solicitado; 
    6.42.2 – Gera no sistema SMAR a integração contábil; 
    6.42.3 – Encaminha o processo SEFI/DC, para emissão de Nota de Empenho. 
Obs.: Quando se tratar de Ata do Sistema Estadual de Registro de Preços – SERP, reportar ao item 6.28.1 Subitem de 1 
a 5. 
6.43 – SEFA/CONTABILIDADE 
    6.43.1 – Analisa quanto à regularidade fiscal. 
    6.43.2 – Caso a situação esteja irregular, atualiza Certidões ou devolve o processo para providências 
à Secretaria de origem. 
    6.43.3 – Estando regular, empenha com a data corrente do dia. 
   6.43.4 – Emite Nota de Empenho e anexa ao processo. 
   6.43.5 – Encaminha o processo a Divisão de Contratos/Convênios/ Registro de Preços. 
6.44 - Divisão de Contratos/Convênios/ Registro de Preços  
   6.44.1 - Confere se o processo foi empenhado de acordo com o solicitado; 
   6.44.2 – Emite autorização de fornecimento e encaminha copia ao fornecedor e ao almoxarifado; 
   6.44.3 – Encaminha o processo ao almoxarifado para aguardar Nota Fiscal 
Obs.: Quando se tratar de Ata do Sistema Estadual de Registro de Preços – SERP, efetuar registro do pedido no Sistema 
Estadual(MV). 



 

 
ANEXO III – FLUXOGRAMA - SESA 

 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE LICITAÇÃO 

 
Unidade Requisitante Superintendente  Gerência de Suprimentos Divisão de Compras Divisão de Contratos      Gerência de 

Suprimentos 
CAD/SESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
Identifica a necessidade de suprimento 
(verificando com antecedência os 
materiais disponíveis no almoxarifado), 
elabora a justificativa, o projeto básico 
ou termo de referência e informa o 
consumo mensal, estoque e quantidade 
solicitada. 
Consulta Ata de Registro de Preços em 
vigência ou contrato e, caso haja, 
verifica a possibilidade de utilização. 

 

Avalia o Termo 
de referência 

Caso aprove o 
Termo de 
referência, 
autoriza  e 
encaminha a 
Gerência de 
Suprimentos 

Recebe documentação 
e analisa 

Verifica se a 
documentação está 
corretamente instruída  

Estando corretamente 
instruída encaminha o 
processo considerando: 

Não estando 
devidamente instruída 
volta à 
superintendência  

Analisa o pedido e procede à 
ampla pesquisa de preços, 
considerando para tanto os 
seguintes parâmetros, 
respectivamente: 
a) Resultado de 
licitação anterior e/ou 
informações constantes no 
Banco de Preços, desde que 
constatado a sua atualidade 
com o mercado; 
b) Consulta a preços 
atualizados em sítios oficiais 
(Exemplos: Tabela de preços 
referenciais do Governo do 
ES, Governo de SP, Bolsa 
Eletrônica de Compras, 
Portal de Compras do 
Governo Federal, Ministério 
da Saúde, comprasnet, etc.); 
c) Consultas em 
sítios de fornecedores 
confiáveis (Exemplos: 
www.submarino.com.br, 
www.dell.com.br,  etc.); 
d) Dados de 
catálogos de referência; 
e) Pesquisa de 
preços junto a fornecedores 
regulares. 
 

Encaminha a 
CAD/SESA 
(Comissão de 
Avaliação de 
Despesa da 
SESA). 

Analisa 
Despesa, caso 
aprovada 
encaminha a 
Gerencia de 
Suprimentos 

Abre Processo Administrativo, com a 
documentação corretamente assinada, 
e encaminha à Superintendência da 
área para apreciação. 

OBS: Em caso de recursos vinculados 
por meio de convênios específicos 
solicitar a gerência a indicação da 
dotação orçamentária correspondente. 

 

Aquisição de material 
de consumo e 
contratação de serviços 
que não necessitem de 
planilha de custo e 
formação de preços 
encaminha à Divisão de 
compras (item 6.4) 

Para contratação de 
serviços continuados 
que envolvam mão-de-
obra com necessidade 
de planilha de custos e 
formação de preços, 
esta deverá ser 
elaborada pela divisão 
de contratos 
fundamentada na 
prévia elaboração do 
termo de 
referência/projeto 
básico Contratação 
(item 6.5) 

Elabora Mapa de Preços e 
encaminha à Gerência de 
Suprimentos  
OBS.1: sendo inviável a 
realização da ampla 
pesquisa de mercado, 
deverão constar nos autos 
justificativa da gerência de 
suprimentos esclarecendo a 
restrição de mercado e 
encaminhando ao setor 
requisitante para análise e 
reavaliação de especificação, 
quando couber. 
 

Para elaboração da planilha de custos é 
necessário observar dentre outras, as regras 
abaixo mencionadas: 
a) Utilizar o valor do piso salarial da 
categoria profissional conforme acordo 
convenção ou dissídio coletivo de trabalho, bem 
como os valores referentes aos gastos com 
vale-alimentação, vale-transporte, seguro de 
vida, assistência médica e treinamentos etc., 
conforme dispuser a respectiva legislação. Caso 
a categoria não seja regulamentada, a 
Administração se valerá de informações obtidas 
no mercado, utilizando os valores das categorias 
equivalentes ou os valores disponíveis no 
mercado (orçamentos); 
b) Valor dos encargos sociais, 
trabalhistas e tributos, com base na legislação; 
c) Não será admitida na planilha 
inclusão de IRPJ, CSLL e reserva técnica. 
d) Custos com insalubridade e adicional 
noturno; 
e) Vigência da Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria que utilizada para 
composição da planilha de custos da proposta 
f) Memória de cálculo da formação da 
planilha. 
g) Utilizar como referência para 
avaliação dos percentuais na composição do 
custo os dados do Caderno Técnico de São 
Paulo – CADERTEC acessado por meio do 
endereço eletrônico: 
http://www.cadterc.sp.gov.br/ e tabelas de preços 
referenciais do Governo do Estado do Espírito 
Santos por meio do endereço eletrônico 
http://www.seger.es.gov.br/seger/index.php/inicio
/tabelas-de-precos-referenciais  

 
OBS1: Na planilha de custos obrigatoriamente 
deverão conter todos os custos de insumos. 
OBS.: Os percentuais referentes aos custos 
administrativos e aos lucros deverão ser os 
indicados pela Nota Técnica nº 01/07 – SCI/STF 
 

Anexa planilha de custos devidamente assinada 
e paginada e encaminha à Gerência de 
Suprimentos 

Analisa a 
documentação, 
mapa 
comparativo ou 
planilha de 
custos 

http://www.submarino.com.br/
http://www.dell.com.br/
http://www.cadterc.sp.gov.br/
http://www.seger.es.gov.br/seger/index.php/inicio/tabelas-de-precos-referenciais
http://www.seger.es.gov.br/seger/index.php/inicio/tabelas-de-precos-referenciais


 

 
 
 
 

ANEXO IV – PROCEDIMENTOS SEOB 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE LICITAÇÃO 
 
 

6. Procedimentos: 
 

6.1 - Unidade Requisitante 

6.1.2 - Verifica a necessidade de contração de obras ou serviços, elabora a Justificativa, o 
Projeto Básico ou Termo de Referência – TR, Projeto Executivo, Planilhas Orçamentárias e 
Cronograma. 

6.1.1.1 - Elabora o PAD com a solicitação de contratação de obra ou serviço juntamente as Planilhas 
Orçamentárias..  
6.1.1.1.1 – Para registro de preços a pesquisa de preços no mercado deve ser ampliada. 
6.1.1.2 - Providencia a instauração do processo administrativo para contratação da obra ou serviço. 
6.1.1.3 - Encaminha os autos ao Ordenador de Despesa para análise e aprovação da mesma. 

 
6.2 - Ordenador de Despesa 

6.2.1 - Recebe e analisa a solicitação. 
6.2.2 - Encaminha os autos devidamente autorizados a COAD. 

 
6.3 – COAD 

6.3.3 - Recebe o processo, inclui na pauta da próxima reunião. 
6.3.4 - Na plenária da COAD, o processo é submetido a análise do Presidente e os membros, 

para aprovação ou não. 
6.3.1.1 - Caso a despesa seja aprovada, o processo é enviado para a SEPLAE/DPEF que 

providencia a reserva de saldo orçamentário e encaminha a SEOB/CPL. Caso a 
despesa não seja autorizada o processo é devolvido ao setor requisitante para 
arquivamento do mesmo ou que faça novas justificativas para no momento 
oportuno o mesmo seja submetido a nova análise da COAD. 

6.3.1.1.1 – No caso de registro de preços não haverá reserva na ocasião da realização do 
procedimento licitatório, somente no momento da execução da ata de registro de 
preços ou contrato de decorrente da mesma. 

 
6.4 – SEOB/CPL 

6.4.1 - Recebe o processo, analisa o conteúdo do mesmo, realizando todas as conferências 
possíveis para saneamento devido existente no mesmo, no que tange as especificações do 
objeto constante no Termo de Referência ou Projeto Básico, Planilhas, Projeto Executivo e 
Cronograma. 
6.4.2 - Estando o processo apto a prosseguir, inicia-se a elaboração da minuta do edital. 
6.4.3 - Faz o enquadramento da modalidade de licitação e gera o número sequencial da licitação. 
6.4.4 - Conclusa a minuta do edital a mesma é submetida ao Procurador Membro da Comissão 
da CPL para análise e parecer da mesma. 

 
6.5 – PROCURADOR MEMBRO 
 
 6.5.1 - Recebe o processo, procede a analise e emite parecer quanto à legalidade da minuta do 
edital. 
 6.5.2 - Devolve os autos a SEOB/CPL.  

 
6.6 – SEOB/CPL 
 

6.6.12 - Recebe o processo. 



 

6.6.13 - Caso necessário providência as correções na minuta sugerida pelo procurador. 
6.6.14 - Providencia a elaboração do Edital definitivo onde o mesmo é assinado e rubricado 

pelo Presidente da CPL juntamente com os membros.  
6.6.15 - Publica o edital no veículo de comunicação no qual o mesmo se enquadra, passando-

se para a fase externa do procedimento licitatório. 
6.6.16 - Superado os prazos de vacância estabelecidos em lei referente à publicação do edital, 

é realizado a sessão pública do certame licitatório. 
6.6.17 – Abertura dos envelopes de documentação, análise e o julgamento dos documentos. 
6.6.18 – Publica o resultado do  julgamento declarando os licitantes habilitados e inabilitados. 
6.6.19 - Abre prazo de recurso para os licitantes participantes do processo licitatório. 
6.6.20 - Superado o prazo de recurso da habilitação, convoca os licitantes habilitados para 

abertura das propostas comerciais. 
6.6.21  Abertas propostas, se não houver recurso, declara o licitante vencedor do certame 

licitatório. 
6.6.22 - Adjudica o objeto licitado em favor do licitante vencedor. 
6.6.23 - Submete os autos, juntamente com todas as peças que o compõem à análise da 

autoridade competente para a homologação ou não dos atos praticados. 
 
6.7 – AUTORIDADE COMPETENTE 
 
 6.7.1 – Recebe o processo. 
 6.7.2 – Executa a análise minuciosa de todos os atos praticados pela CPL. 
 6.7.3 – Homologa todos os atos praticados pela CPL, em ato contínuo, autoriza empenho em 
favor da empresa vencedora da licitação. 
 6.7.4 – Caso haja discordância em homologar a licitação, os autos são devolvidos ao setor que 
realizou o procedimento licitatório. 
 6.7.5 – Os autos são devolvidos ao setor que solicitou o processo licitatório. 
 
6.8 – SEFI 

 
6.8.4 – Recebe o processo. 
6.8.5 - Providencia o empenho em favor da empresa o qual o objeto foi homologado. 
6.8.6 - Encaminha o processo ao setor que realizou o procedimento licitatório. 

 
6.9 – SEOB/CPL 
 

6.9.1 –     Recebe o processo. 
6.4.6 - Estando devidamente empenhado, se necessário providencia o instrumento contratual, 

colhe assinatura das partes e o publica no veículo de comunicação adequado para o 
mesmo. 

6.4.7 - No caso de contratação de Obras ou Serviços o processo é encaminhado a secretaria 
requisitante do mesmo para emissão da Ordem de Serviço, acompanhamento e gestão por 
parte do gestor do contrato e fiscalização por parte do fiscal do contrato. 

 
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO) 
 
6.10 – SECRETARIA REQUISITANTE 
 

6.10.1 – Recebe o processo. 
6.10.2 – Emite Ordem de Serviços. 
6.10.3 – Encaminha o processo ao gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos serviços contratados. 
6.10.4 – O gestor e o fiscal do contrato recebe os pedidos de pagamentos referentes à prestação 



 

de serviços através de medições realizadas pelo contratado. 
6.10.5 – O gestor e o fiscal do contrato realizam as devidas conferências dos valores das 
medições efetuados pela empresa em observância na qualidade, quantitativos, e prazos da 
execução do serviço. 
6.10.6 – Encaminha o processo ao ordenador de despesa, para autorização de pagamento 
pertinente ao serviço prestado conforme medição e nota fiscal apresentada, estando estas 
devidamente atestadas. 

 
6.11 – ORDENADOR DE DESPESA 
 

6.13.1 – Recebe o processo. 
6.13.2 – Autoriza o pagamento da despesa referente a execução do s serviços e encaminha o 
processo para a SEFA/DC. 

 
6.12 – SEFA/DC 
 

6.12.1 – Recebe o processo. 
6.12.2 – Realiza a conferência de toda documentação, executa todos lançamentos necessários e 
efetua o pagamento. 
6.12.3 – Encaminha o processo a secretaria requisitante para continuidade no acompanhamento 
e fiscalização do contrato vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO V – FLUXOGRAMA - SEOB 
 

CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE LICITAÇÃO 
 

Unidade Requisitante Ordenador de 
Despesa 

COAD 
 

SEOB/CPL 
 

PROCURADOR 
MEMBRO 

 

Secretario da 
Pasta 

SEFA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

   
Recebe e 
analisa a 

solicitação 

Providenciada a 
Requisição de 

Obras/Serviços. O 
processo é 

encaminhado a 
SEPLAE/DPEF para 
emissão da reserva 

orçamentária 

Conclusa a minuta 
do edital 

a mesma é 
submetida ao 

Procurador Membro 

 
 
 

 

È feita a analise do 
conteúdo 

 

Termo de 
Referência, 

Projeto Basico 
e Projeto 
Executivo 

 
 Encaminha 

os autos 
devidament

e 
autorizados 

a COAD 

Após ser 
encaminhado 
pelo Secretario 
da pasta, 
Analisa e 
Homologa e 
manda a SEFA 
para empenho  

Instaurar o processo 
administrativo.  

Inclui na pauta da 
próxima reunião 

Análise do 
Presidente e os 
membros, para 

aprovação ou não 

Aprovada 
SEOB/CPL para 

que providencie a 
Contratação de 
Obras/Serviços 

Despesa não seja 
autorizada o 
processo é 

devolvido ao setor 
requisitante para 
arquivamento do 
mesmo ou que 

faça novas 
justificativas para 

no momento 
oportuno o 

mesmo seja 
submetido à nova 
análise da COAD, 

envia a 
SEOB/CPL 

 

Procede a 
analise e 

emite 
parecer 
quanto à 

legalidade 
da minuta 
do edital 

Devolve os 
autos a 

SEOB/CPL 

Caso necessário 
providência as 
correções na minuta 
sugerida pelo 
procurador 

Providencia a 
elaboração do Edital 
definitivo, após publica 
o edital 

Requisição -Pad e 
Planilha 
Orçamentária e 
Cronograma   

 

Depois dos 
prazos de 
vacância realiza a 
licitação 

Analisa documentação 
e divulga resultado abre 
prazo de recurso 

Superado o prazo de 
recursos, abre 
propostas e declara 
vencedor. Se não 
houver recurso 

Publica o 
resultado, 
encaminha ao 
secretario da 
pasta para analise 
que encaminha 
para o Ordenador 
para 
homologação 

Analisa e 
encaminh

a sua 
aceitação 

para o 
Ordenado

r 

Se for  
Obra/serviç
o 
acompanha 
a execução 
e autoriza o 
pagamento 
e envia para 
a SEFA.  
 

Confere a 
documentaç
ão, e faz o 
pagamento 

Após 
encaminha 
o processo 
para a 
secretaria 
requisitante 
para ciência 
do 
pagamento 
e 
arquivament
o, ou 
prosseguim
ento do 
processo. 

Arquiva e 
conclui o 
processo 

Após enviar para 
autorização do 
Secretário da 

Pasta ao 
Ordenador de 

Despesa 
 

Depois de 
homologado 
e autorizado 

efetua o 
empenho, 

envia a 
SEOB/CPL 

Encaminha o processo para o ordenador 
de despesa para assinatura da AF ou OS e 
envio da mesma ao fornecedor  vencedor 
 

Assina a  
OS e envia 

para o 
Gestor do 
Contrato 



 

 
 
 
 
 

ANEXO VI – PROCEDIMENTOS - IPS 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE LICITAÇÃO 
 
 

6.1. Setor Requisitante 
6.1.1. Verifica a necessidade de aquisição do produto, obra ou serviço e elabora a 
Justificativa através de Comunicação Interna – CI  

6.1.2. Encaminha a CI ao protocolo, com antecedência mínima de 180 dias  
 

6.2. Protocolo do IPS 
6.2.1. Recebe a Comunicação Interna – CI 
6.2.2. Autua o processo administrativo 
6.2.3. Encaminha os autos do processo ao Departamento Administrativo no prazo máximo de 1 
dia 

 
6.3. Departamento Administrativo 

6.3.1. Recebe os autos do processo  
6.3.2. Verifica se há o objeto disponível no almoxarifado, patrimônio ou se existe outros setores 
com a mesma necessidade 
6.3.2.1. Se houver objeto no almoxarifado e/ou patrimônio disponível: comunica ao setor 
requisitante que deve formular o pedido por “Formulário de Requisição” e arquiva os autos 
6.3.2.2. Se houver processo em curso que se encontre em fase que possibilite a inclusão do 
objeto solicitado: anexa o pedido ao processo para tramitação conjunta 
6.3.2.3. Se não houver o objeto no almoxarifado e/ou patrimônio, e na ausência de processo em 
curso ou na impossibilidade de inclusão: devolve os autos ao Setor Requisitante para elaboração 
de Projeto Básico/Termo de Referência, no prazo máximo de 2 dias  
 

6.4. Setor Requisitante 
6.4.1. Recebe os autos do processo 
6.4.2. Solicita arquivamento do pedido ou elabora o Projeto Básico/Termo de Referência – 

TR e anexa aos autos, no prazo máximo de 15 dias 
6.4.3. Encaminha o processo à Presidência  

             
6.5. Presidência  

6.5.1. Recebe os autos do processo  
6.5.2. Analisa o pedido 

6.5.2.1. Se não for favorável à contratação encaminha o processo, no prazo máximo de 3 
dias, para arquivamento no Departamento Administrativo  

6.5.2.2. Se for favorável à contratação encaminha o processo para a Diretoria Administrativa e 
Financeira – DAF no prazo máximo de 3 dias 

 
6.6. Diretoria Administrativa e Financeira  

6.6.1. Recebe os autos do processo  
6.6.2. Analisa e se manifesta sobre o pedido 
6.6.3. Encaminha ao Departamento Administrativo, no prazo máximo de 3 dias 
 

6.7. Departamento Administrativo 
6.7.1. Recebe os autos do processo  
6.7.2. Encaminha a servidor designado para cotação de preços, no prazo máximo de 3 dias 

6.7.2.1. Servidor designado para cotação de preços 
6.7.2.1.1. Recebe os autos do processo 
6.7.2.1.2. Procede a cotação de preço, observando ainda o seguinte: 

6.7.2.1.2.1. Encaminha o projeto básico ou termo de referência para empresas 
fornecedoras do produto, serviço ou obra 
6.7.2.1.2.2. Obtém no mínimo 03 (três) propostas de preços válidas e anexa aos autos 
6.7.2.1.2.3. Emite as certidões negativas das empresas fornecedoras das propostas, 
anexando aos autos do processo 



 

6.7.2.1.2.4. Elabora mapa de orçamento, anexando aos autos do processo  
6.7.2.1.3. Encaminha ao Chefe do Departamento Administrativo no prazo máximo 

de 30 dias 
6.7.3. Chefe do Departamento Administrativo 

6.7.3.1. Recebe os autos do processo 
6.7.3.2. Analisa a documentação dos autos do processo 
6.7.3.3. Encaminha ao Setor requisitante no prazo máximo de 3 dias 

 
6.8. Setor Requisitante 

6.8.1. Recebe os autos do processo  
6.8.2. Analisa as propostas e manifesta se estão de acordo com o objeto solicitado 
6.8.3. Encaminha os autos do processo ao Departamento Administrativo no prazo máximo de     

3 dias 
 

6.9. Departamento Administrativo 
6.9.1. Recebe os autos do processo 
6.9.2. Analisa o despacho do Setor Requisitante  
6.9.3. Se o Setor Requisitante concordar com as propostas cotadas: encaminha o processo 

para o Departamento de Contabilidade 
6.9.4. Se o Setor Requisitante não concordar com as propostas cotadas: encaminha o 

processo para o servidor designado para efetuar novas cotações de preços no prazo máximo de 
10 dias, adotando-se novamente os procedimentos dos itens 6.7.2.1 a 6.9.1. 

 
 

6.10. Departamento de Contabilidade 
6.10.1. Recebe os autos do processo  
6.10.2. Informa a dotação orçamentária 
6.10.3. Encaminha o processo para Departamento Administrativo no prazo máximo de 3 dias 
 

6.11. Departamento Administrativo 
6.11.1. Recebe os autos do processo  
6.11.2. Analisa o processo: 

6.11.2.1. Caso haja dotação orçamentária para aquisição do objeto: informa a estimativa de preço; 
e solicita: autorização para a contratação do objeto cotado, enquadramento em 
modalidade de licitação e autorização de pré-empenho e encaminha o processo ao 
Diretor Presidente, no prazo máximo de 2 dias. 

6.11.2.2. Caso não haja dotação orçamentária para aquisição do objeto, encaminha o processo 
para o Diretor Presidente solicitando autorização para arquivamento do processo, no 
prazo máximo de 2 dias 

 
6.12. Presidência  

6.12.1. Recebe os autos do processo  
6.12.2. Autoriza a contratação do objeto cotado 
6.12.3. Informa a modalidade de licitação a ser aplicada, citando o artigo da Lei nº 8.666/93 e/ou da Lei 

nº 10.520/02. 
6.12.4. Autoriza emissão pré-empenho 
6.12.5. Encaminha o processo para Diretor Administrativo e Financeiro, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.13. Diretor Administrativo e Financeiro  

6.13.1. Recebe os autos do processo  
6.13.2. Manifesta, supervisionando as atividades administrativas e financeiras 
6.13.3. Encaminha o processo ao Departamento de Contabilidade, no prazo máximo de 3 dias 
 

6.14. Departamento de Contabilidade 
6.14.1. Recebe os autos do processo  
6.14.2. Emite pré-empenho 
6.14.3. Encaminha o processo para Diretor Administrativo e Financeiro – DAF no prazo máximo de 3 

dias 
 

6.15. Diretor Administrativo e Financeiro – DAF  
6.15.1. Recebe os autos do processo  
6.15.2. Assina o pré-empenho 
6.15.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente, no prazo máximo de 3 dias 



 

 
6.16. Presidência  

6.16.1. Recebe os autos do processo  
6.16.2. Assina o pré-empenho 
6.16.3. Encaminha o processo para Departamento Administrativo, no prazo máximo de 3 dias 
 

6.17. Departamento Administrativo 
6.17.1. Recebe os autos do processo  
6.17.2. Analisa e encaminha o processo para a Comissão Permanente de Licitação  

 
6.18. Comissão Permanente de Licitação 

6.18.1. Recebe os autos do processo 
6.18.2. Elabora a minuta de edital 
6.18.3. Encaminha a Assessoria Jurídica no prazo máximo de 10 dias úteis 

 
6.19. Assessoria Jurídica 

6.19.1. Recebe os autos do processo 
6.19.2. Analisa a minuta de edital 
6.19.3. Emite parecer 
6.19.4. Encaminha ao Departamento Administrativo no prazo máximo de 10 dias úteis 
 
 

 
6.20. Departamento Administrativo 

6.20.1. Recebe os autos do processo 
6.20.2. Analisa o parecer e toma as providencias para regularização do processo, quando necessário 
6.20.3. Após providencias, quando necessárias, encaminha os autos a CPL, no prazo máximo de 5 

dias 
 

6.21. Comissão Permanente de Licitação 
6.21.1. Recebe os autos do processo 
6.21.2. Verifica no Parecer Jurídico se existem considerações a serem atendidas e toma as 

providências 
6.21.3. Após providências, publica o resumo da licitação no Diário Oficial 
6.21.4. Nos casos em que o certame ocorrer na modalidade Pregão Eletrônico, realiza o 

cadastramento no sistema eletrônico de Licitações 
6.21.5. Decorrido os prazos legais, realiza-se a Licitação 
6.21.6. Realizada a licitação, recebida e validada a documentação, declara-se o vencedor do certame 
6.21.7. Encaminha os autos do processo ao Diretor Presidente no prazo máximo de 20 dias úteis 

 
6.22. Presidência  

6.22.1. Recebe os autos do processo 
6.22.2. O Diretor Presidente adjudica 
6.22.3. Após o prazo legal, homologa o procedimento 
6.22.4. Encaminha o processo ao Departamento Administrativo no prazo máximo de 3 dias 

 
6.23. Departamento Administrativo 

6.23.1. Recebe os autos do processo 
6.23.2. Elabora o contrato conforme minuta e encaminha à empresa para assinatura no prazo máximo 

de 5 dias 
6.23.2.1. Empresa vencedora  

6.23.2.1.1. Recebe o contrato, providencia assinaturas e após devolve ao Depto. 
Administrativo no prazo máximo de 5 dias 

6.23.3. Depto. Administrativo  
6.23.3.1. Recebe o Contrato e encaminha ao Diretor Presidente no prazo máximo de 3 dias 

 
6.24. Presidência  

6.24.1. Recebe o contrato, o Diretor Presidente assina 
6.24.2. Encaminha o contrato ao Departamento Administrativo no prazo máximo de 3 dias 

 
6.25. Departamento Administrativo 

6.25.1. Recebe o contrato e anexa ao processo 
6.25.2. Publica o contrato 



 

6.25.3. Elabora o mapa de resumo do contrato, anexa ao processo 
6.25.4. Encaminha o processo a Diretoria Administrativa e Financeira solicitando autorização para 

emissão de nota de empenho no prazo máximo de 3 dias 
 

6.26. Diretoria Administrativa e Financeira 
6.26.1. Recebe os autos processo 
6.26.2. Manifesta 
6.26.3. Encaminha ao Diretor Presidente solicitando autorização para emissão de nota de empenho no 

prazo máximo de 3 dias 
 

6.27. Diretor Presidente 
6.27.1. Recebe os autos do processo 
6.27.2. Autoriza emissão de nota de empenho 
6.27.3. Encaminha ao Diretor Administrativo e Financeiro no prazo máximo de 3 dias 

 
6.28. Diretor Administrativo e Financeiro 

6.28.1. Recebe os autos do Processo 
6.28.2. Encaminha ao Departamento de contabilidade para emissão de nota de empenho no prazo 

máximo de 3 dias 
 

6.29. Departamento de Contabilidade 
6.29.1. Recebe os autos do processo 
6.29.2. Cadastra a licitação e o contrato no sistema de contabilidade 
6.29.3. Emite nota de empenho 
6.29.4. Providencia as assinaturas do servidor emitente e do contador 
6.29.5. Encaminha ao Diretor Presidente para assinatura 

 
6.30. Presidência 

6.30.1. Recebe os autos do processo  
6.30.2. Assina nota de empenho 
6.30.3. Encaminha o processo ao Diretor Administrativo e Financeiro, no prazo máximo de 1 dia 

 
6.31. Diretor Administrativo e Financeiro  

6.31.1. Recebe os autos do processo  
6.31.2. Assina nota de empenho 
6.31.3. Encaminha o processo para o Departamento Administrativo, no prazo máximo de 1 dia 

 
 

6.32. Departamento Administrativo 
6.32.1. Recebe os autos do processo 
6.32.2. Emite a ordem de fornecimento/serviço no prazo máximo de 3 dias 
6.32.3. Recebe o produto e/ou serviço  
6.32.4. Encaminha os autos do processo com a nota fiscal para o fiscal do contrato 
 

6.33. Fiscal do Contrato 
6.33.1. Recebe os autos do processo 
6.33.2. Confere os produtos e/ou serviços e atesta a nota fiscal 
6.33.3. Encaminha o processo ao Departamento Administrativo no prazo máximo de 3 dias 
 

6.34. Departamento Administrativo 
6.34.1. Recebe os autos do processo 
6.34.2. Encaminha para o servidor designado no prazo máximo de 3 dias 
6.34.3. Servidor designado  

6.34.3.1. Recebe os autos do processo 
6.34.3.2. Verifica se as certidões negativas do fornecedor estão dentro do prazo de validade 
6.34.3.3. Encaminha o processo para o Chefe do Departamento Administrativo solicitando 

liquidação e pagamento no prazo máximo de 3 dias 
6.34.4. Chefe do Departamento Administrativo 

6.34.4.1. Recebe os autos do processo 
6.34.4.2. Manifesta, solicitando autorização para liquidação e pagamento 
6.34.4.3. Encaminha para a Diretoria Administrativa e Financeira no prazo máximo de 3 dias 

 
6.35. Diretor Administrativo e Financeiro  



 

6.35.1. Recebe os autos do processo 
6.35.2. Profere despacho autorizando liquidação e pagamento 
6.35.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente no prazo máximo de 3 dias 

 
6.36. Presidência  

6.36.1. Recebe os autos do processo 
6.36.2. Profere despacho autorizando liquidação e pagamento 
6.36.3. Encaminha ao Departamento de Contabilidade no prazo máximo de 3 dias 

 
6.37. Divisão de Contabilidade 

6.37.1. Recebe os autos do processo 
6.37.2. Analisa a documentação, de acordo com o tipo de processo de despesa 
6.37.3. Emite a Nota de Liquidação de acordo com a Nota de Empenho efetuado, o qual poderá ser: 

ordinário, global ou por estimativa, colhe assinatura do servidor emitente e do contador  
6.37.4. Encaminha o processo para a Diretoria Administrativa e Financeira no prazo máximo de 3 dias 

 
6.38. Diretor Administrativo e Financeiro  

6.38.1. Recebe os autos do processo 
6.38.2. Assina a nota de liquidação 
6.38.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente no prazo máximo de 3 dias 

 
6.39. Presidência  

6.39.1. Recebe os autos do processo 
6.39.2. Assina a nota de liquidação 
6.39.3. Encaminha ao Departamento Financeiro no prazo máximo de 3 dias 

 
6.40. Departamento Financeiro 

6.40.1. Recebe os autos dos processos 
6.40.2. Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal e da nota de liquidação 
6.40.3. Confirma a existência de saldo na conta corrente  

6.40.3.1. Na ausência de saldo, consulta o Comitê de Investimento e solicita emissão de APR - 
Autorização de Aplicação e Resgate 

6.40.3.2. Existindo saldo na conta corrente  
6.40.4. Encaminha o processo ao Departamento de Contabilidade, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.41. Departamento de Contabilidade 

6.41.1. Recebe os autos dos processos 
6.41.2. Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal e da nota de liquidação 
6.41.3. Insere no sistema contábil os dados do fornecedor, identificando a conta de débito e crédito 

gerando a Nota de Ordem de Pagamento 
6.41.4. Imprime uma cópia da OP para conferência dos dados e verifica a regularidade fiscal dos 

Prestadores de Serviços e/ou Fornecedores 
6.41.5. Emite a Emite a OP definitiva, colhe assinatura do servidor emitente, do contador  e anexa ao 

processo 
6.41.6. Encaminha o processo ao Diretor Administrativo e Financeiro, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.42. Diretor Administrativo e Financeiro 

6.42.1. Recebe os autos dos processos 
6.42.2. Assina a nota de ordem de pagamento 
6.42.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.43. Presidência do IPS  

6.43.1. Recebe os autos dos processos 
6.43.2. Assina a nota de ordem de pagamento  
6.43.3. Encaminha o processo a Tesouraria, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.44. Tesouraria 

6.44.1. Recebe os autos dos processos 
6.44.2. Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal, da nota de liquidação e a nota de ordem de 

pagamento 
6.44.3. Agenda o pagamento no sistema bancário 
6.44.4. Comunica via e-mail ao Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro o 

agendamento do pagamento e solicita a confirmação; 



 

6.44.5. Confere via sistema bancário se o pagamento foi efetivado 
6.44.6. Emite comprovante de pagamento e extrato bancário anexando ao processo 
6.44.7. Emite Nota de Pagamento 
6.44.8. Encaminha o processo ao Diretor Administrativo e Financeiro, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.45. Diretor Administrativo e Financeiro 

6.33.1. Recebe os autos dos processos 
6.33.2. Assina a nota de pagamento 
6.33.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.46. Presidência do IPS  

6.46.1. Recebe os autos dos processos 
6.46.2. Assina a nota de pagamento  
6.46.3. Encaminha os processos ao Departamento Administrativo 
 

6.47. Departamento Administrativo 
6.47.1. Recebe o processo e aguarda os próximos pagamentos do contrato; ou remete para 

arquivamento caso o contrato esteja concluído, no prazo máximo de 3 dias 
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Resumo 
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NOTA TÉCNICA CGM Nº 001/2015 

 

ASSUNTO: PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
         — PADRONIZAÇÃO 

          — VALORES LIMITES NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS   
TERCEIRIZADOS COM VINCULAÇÃO À MÃO DE OBRA. 

 

OBJETIVO: 
O objetivo desta nota técnica é orientar os gestores da Prefeitura Municipal da Serra/ES na padronização e no 

preenchimento da planilha de formação de custos dos serviços terceirizados com vistas a estabelecer um 

padrão de planilha, a ser adotado pela administração nas contratações de serviços terceirizados e estipular os 

valores limites referenciais para contratações. 

A padronização da planilha, se faz necessária, visto que no segundo semestre de 2013 e primeiro semestre de 

2014, em análises técnicas efetuadas pela Controladoria Geral, constatou-se que algumas contratações 

ocorreram utilizando planilha de custo para formação de preços sem elementos necessários e obrigatórios 

como: multa do FGTS, 1/3 de férias,etc..Tais inobservâncias trazem fragilidades e riscos às contratações, de 

modo que posteriormente podem ser solicitadas após a contratação (aumentando o custo) ou ensejarem 

demandas trabalhistas, muitas vezes suportadas pela Prefeitura. 

Identificamos contratações realizadas com planilhas de custos fechadas, não demonstrando-se todos os custos 

envolvidos na contratação. Tal metodologia descumpre o preceito estabelecido no art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 

Federal nº 8.666/93, o qual estabelece que os serviços só poderão ser licitados quando existir orçamento 

detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários .Em consequência de 

descumprimento do citado preceito, à Administração pode incorrer em notificações dos órgãos de controle 

externo na fase licitatória, além de resultar em aumento de custos na fase da execução do contrato, tendo em 

vista a impossibilidade de individualizar-se serviços e equipamentos no momento da atualização de preços por 

Dissídios Coletivos ou incidência de índice de reajustamento. 

Fora verificado também, percentuais de encargos variáveis para contratações, causando uma oscilação nesses 

valores quando das formulações das propostas por parte do fornecedor, as quais influenciam diretamente nos 

custos das contratações. As indefinições acima citadas podem representar basicamente três consequências: 

Contratações com preços inexequíveis, superestimados ou que não representem à realidade dos preços de 

mealves123rcado. 

Pelos motivos citados acima, a Controladoria Geral viu-se na necessidade de editar esta Nota Técnica, com 

objetivo de normatizar e padronizar as planilhas de contratações envolvendo serviços terceirizados, tendo 

como finalidade, a redução dos custos finais incorridos na execução dos contratos (melhorar a metodologia de 

concessão de repactuação de contratos e reajustamentos), a melhor contratação afastando os riscos de 

inexequibilidade e superfaturamento e por fim, a diminuição dos riscos dos atos administrativos. 
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INTRODUÇÃO: 
 

Esta nota técnica tem como base os princípios da economicidade e eficiência previstos na Carta Magna de 

1988, sendo composta da legislação relativa ao tema: Decreto n. 2.271/1997; Lei n. 8.666/1993; Instrução 

Normativa 02/2008 e suas alterações e Portaria 07/2011, ambas do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão — MPOG; Acórdãos do Tribunal de Contas da União — TCU, decisões do Tribunal Superior do Trabalho 

— TST e Resoluções n. 098/2009 e 169/2013, ambas, do Conselho Nacional de Justiça — CNJ.  

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em parceria com a Fundação Instituto de Administração 

— FIA, realizou estudos dos fatores, dos parâmetros e de outros elementos que compõem o custo dos serviços 

de vigilância e de limpeza e conservação contratados pela Administração Federal, atendendo recomendação 

do Tribunal de Contas da União no Acórdão TCU n. 1.753/08 — Plenário. Esses estudos subsidiaram, a partir de 

2010, a definição dos valores limites para contratações e resultaram na elaboração de um novo modelo de 

planilha de custo e formação de preços.  

Das manifestações contidas no acórdão retrocitado, o TCU realizou análise minuciosa da composição dos 

valores limites e da metodologia de cálculo então utilizada pelo MPOG. Uma das principais determinações 

consistia na implantação de estudo visando atualizar os percentuais vigentes para a Administração Pública.  

 Ante a ausência de normativo específico no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra, entende-se viável a 

adoção dos estudos realizados pelo MPOG, no que concerne aos percentuais, bem como a utilização do 

modelo de planilha custos.  

O novo modelo de planilha não é imutável e, sempre que necessário, será atualizado para atender às 

alterações da legislação e recomendações proferidas pelo Tribunal de Contas da União — TCU, Conselho 

Nacional de Justiça — CNJ e decisões do Tribunal Superior do Trabalho — TST.  

Os valores indicados na planilha são balizadores de tomada de decisão, pois, se o serviço apresentar condições 

especiais, os índices poderão sofrer alterações. Se o percentual apresentado pela licitante for superior ao 

indicativo na planilha da Administração, este valor deve ser acompanhado da devida justificativa de majoração 

do preço para análise; e, ao revés, se o índice for inferior ao indicado na planilha, a possível inexequibilidade 

deverá ser analisada no caso concreto pelo gestor/pregoeiro por meio de diligências, para obtenção de 

informações complementares, conforme dispõe o artigo 29, inciso V, da Instrução Normativa n. 02/2008 — 

MPOG e suas alterações.  

Esclarecemos que se uma empresa cotar em seu custo percentuais superiores ao máximo indicado pela 

Administração Pública, não será o caso de desclassificá-la de per si, salvo se houver indicação expressa desta 

condição em seu respectivo edital, prática que se recomenda para os instrumentos futuros. 
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1. ESTRUTURA DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS: 
 

1.1 OS modelos acostados à presente Nota Técnica, ANEXO I E II, seguem o padrão de metodologia de grupos 

constantes no Anexo III da IN n. 02/2008, alterado pela Portaria Normativa 07/2011, ambas do MPOG 

atendendo ao disposto no art. 5º do Decreto n. 2.271/1997 e art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei n. 8666/1993, sendo:  

Módulo 01: Composição de Remuneração;  

Módulo 02: Benefícios Mensais e Diários;  

Módulo 03: Insumos diversos;  

Módulo 04: Encargos Sociais e Trabalhistas e; 

Módulo 05: Custos Indiretos, Tributos e Lucro.  

 
1.2 - A estrutura do modelo da Planilha de Custos é constituída por módulos, submódulos e quadros resumos. 

Os módulos agrupam itens de custo de mesma natureza ou que, de algum modo, estejam relacionados entre 

si. Os submódulos agregam itens que compõem o módulo. Os quadros resumos agrupam os módulos.  

2. ESTUDO DOS VALORES LIMITES CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS:  
 

O estudo tem como base a Resolução CNJ n. 098/2009 e as alterações legislativas quanto ao tema no que 

concerne aos encargos sociais; a Legislação Federal e Distrital quanto aos tributos; Acórdão n. 1.753/2008 — 

Plenário, do Tribunal de Contas da União, bem como leva em consideração as necessidades internas do órgão. 

Os itens que porventura não apresentarem um percentual indicativo estarão baseados no entendimento do 

TCU quanto à ingerência na gestão interna dos licitantes.  

 

2.1 DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO-DE-OBRA  
Preliminarmente, cabe tecer algumas recomendações quanto aos dados complementares previstos no anexo 

III-A da IN n. 02/2008 — MPOG:  

 
 

 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra   

1  Tipo de serviço  Ex.: Servente  

2  Salário normativo da categoria profissional  ( Nº registro no MTE) 
 

Ex.: R$   

 3 Categoria profissional   Ex.: Limpeza   

4  Data base da categoria (dia/mês/ano)  ____ / ____ / _______  
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OBSERVAÇÃO 

Item 02: O salário normativo da categoria: é o valor a ser efetivamente pago ao profissional envolvido 

diretamente na execução contratual, não devendo ser inferior ao estabelecido em acordo, convenção ou 

sentença normativa. Não recai em excesso de formalismo a exigência de cumprir os valores e normas 

estabelecidas nas Convenções Coletivas de Trabalho, conforme excerto do Acórdão TCU n. 963/2004-Plenário: 

“Ademais, não se verifica excesso de formalismo ao se exigir que os licitantes cumpram com as normas 

estabelecidas na convenção coletiva de trabalho, pois a agravante poderá sofrer com futuras ações 

trabalhistas”.  

A Administração deve abster-se de adotar salários superiores aos previstos nas respectivas Convenções 

Coletivas de Trabalho sem a devida formalização, no processo licitatório, da fundamentação. Acórdãos n. 

3.006/2010 — Plenário e n. 1.122/2008, ambos do TCU, por descumprir o art. 40, inciso X, da Lei n. 

8.666/1993. A Administração deve apontar de maneira inequívoca a Convenção Coletiva de Trabalho que 

seguiu para indicar os valores salariais constantes da planilha de custos. Nesse sentido, recomenda-se a 

inclusão do número do registro no Ministério do Trabalho e Emprego — MTE da respectiva convenção.  

2.2 MÓDULO 01 — COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO  
 

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR R$ 

A SALÁRIO   

B Adicional Noturno   

C Adicional de Insalubridade   

D Adicional de periculosidade   

E Adicional Hora Extra   

F Adicional de Risco   

TOTAL  MODULO I   
 

OBSERVAÇÕES: 

B e C:Adicionais de periculosidade e insalubridade: o salário de referência para cálculo do custo deve ser:  

Insalubridade: o salário-mínimo vigente no país, salvo estipulação expressa na CCT.  

Entende-se que a proibição a que se refere o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 

alcança o disposto no artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (STF, Súmula Vinculante n. 4). Na 

Reclamação n. 6.266/STF, o Ministro Gilmar Mendes esclareceu que o adicional de insalubridade deve 

continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a questão da não 

recepção da vinculação por meio de lei ou de ajuste coletivo. Assim, comporta ofensa ao art. 192 da CLT 

decisão em que se elege o salário normativo da categoria como base de cálculo do adicional de 

insalubridade, pois não há lei nova nem notícia de norma coletiva aplicável que assim determine o 

cálculo do adicional de insalubridade.  

 

Periculosidade: o salário-base da categoria. Ressalva quanto aos casos de eletricistas.  
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A Orientação Jurisprudencial n. 279 da Seção Especializada em Dissídios Individuais -1 (SDI-1) e a 

Súmula n. 191 do TST refletem o entendimento sobre o adicional de periculosidade, sendo: o adicional 

de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. 

Em relação aos eletricitários, o cálculo do adicional de periculosidade deverá ser efetuado sobre a 

totalidade das parcelas de natureza salarial, prevê a Súmula.  

Registre-se que o adicional de periculosidade devido aos eletricistas tinha por base a Lei n. 7.369/1985 e, 

de acordo com a decisão do TST, interpretava-se que o adicional recaía sobre o total de verbas de 

natureza salarial. Contudo, a Lei n. 7.369/1985 foi revogada pela Lei n. 12.740/2012, que alterou a 

redação do art. 191 da CLT, incluindo, dentre as atividades ou operações perigosas, a de energia elétrica, 

sem mencionar a base de cálculo para o adicional.  

Ao analisar o sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que a Súmula continua em 

vigor. Assim, as tratativas das contratações para o cargo de eletricista devem ser analisadas com cautela. 

Como a alteração legislativa ocorreu em dezembro de 2012, deve-se acompanhar as possíveis alterações 

e posicionamento do TST quanto ao tema.  

A Norma Regulamentadora n. 15, do Ministério do Trabalho e Emprego, assegura aos trabalhadores a 

percepção de adicional de insalubridade, em consonância com os graus máximo, médio e mínimo, 

equivalentes, respectivamente, a 40%, 20% e 10% sobre o salário-base do empregado. Com relação ao 

adicional de periculosidade a Norma Regulamentadora n. 16, do Ministério do Trabalho e Emprego, 

estipula o adicional de 30% incidente sobre o salário do empregado.  

Da inteligência das Normas Regulamentadoras 15 e 16 — MTE cominadas com o artigo 195 da CLT, é 

condição necessária à implementação dos respectivos adicionais a apresentação do Laudo Técnico das 

Condições de Trabalho — LTCAT, salvo quando houver fixação de percentual na própria Convenção 

Coletiva de Trabalho da categoria.  

 D: Adicional Noturno: A base de cálculo para o referido adicional é o salário da categoria, porém, deve 

ser proporcional à quantidade de horas consideradas como noturnas pelo artigo 73 da CLT, ou seja, das 

22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte (7 horas). A hora noturna corresponde a 52 minutos e 30 

segundos, conforme preceitua o § 1º do art. 73 da CLT. No caso de prorrogação de jornada, após as 5 

horas, devido é também o adicional de 20% quanto às horas prorrogadas (Súmula 60 TST). Obs: todas as 

orientações esposadas neste item podem sofrer alterações se sobrevier disposição expressa em contrário 

na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.  

Sobre o tema, verifica-se a orientação jurisprudencial n. 259 do TST no sentido de que o adicional de 

periculosidade integra a base de cálculo para a formulação do adicional noturno, in verbis:  

“OJ n. 259 TST: ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE 

PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO. O adicional de periculosidade deve compor a base de 

cálculo do adicional noturno, já que também neste horário o trabalhador permanece sob 

as condições de risco. Precedentes: TST ERR ns. 358975/97, 434601/98, 406853/97, 

408059/97, 408059/97, 194918/95, 600712/99, 491955/98”.  

F: Hora Extra: é vedada a realização de horas extras ou pagamento de adicionais não previstos nem 

estimados originalmente no instrumento convocatório.  
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2.3   MÓDULO 02 — BENEFICIOS DIÁRIOS E MENSAIS 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

A: Transporte: fornecido pelo empregador por meios próprios ou por vales-transportes, vedado o pagamento 

em pecúnia conforme preceitua o art. 5º do Decreto n. 95.247/1987. A Medida Provisória n. 280/06 que 

permitia, a partir de 1/2/2006, o pagamento do benefício em pecúnia (dinheiro), foi convertida na Lei n. 

11.311/2006, a qual vetou a alteração do art. 4º da Lei n. 7.418/1985, mantendo a proibição da concessão do 

vale-transporte em dinheiro. O tema já foi objeto de várias manifestações da SCI (CF-INF-2012/00082, CF-INF-

2012/00801 e CFINF-2012/00839).  

A composição deve se balizar no custo real do insumo, descontando o valor pago pelo empregado, bem como 

deve ser realizada a proporcionalidade dos dias de trabalho, para aplicar o percentual de 6% de desconto, 

conforme preconiza o Decreto n. 25.247/1987 em seu artigo 10º, in verbis: 

“[...] Art. 10:  O valor da parcela a ser suportada pelo beneficiário será descontada 

proporcionalmente à quantidade de Vale-Transporte concedida para o período a que se refere o 

salário ou vencimento e por ocasião de seu pagamento, salvo estipulação em contrário, em 

convenção ou acordo coletivo de trabalho, que favoreça o beneficiário. “ 

O Acórdão TCU n. 282/2009 — 1ª Câmara traduz exatamente a situação acima mencionada quanto à 

proporcionalidade, inclusive, ao analisar o voto do Ministro Relator, verifica-se que a proposta da empresa, 

que não praticava em sua planilha as considerações mencionadas, foi desclassificada pelo pregoeiro e 

ratificada no acórdão em comento. 

C, D e E:Assistência médica e familiar, auxílio-creche e seguro de vida, invalidez e funeral:os benefícios são 

geralmente previstos em acordos ou convenções coletivas. Porém, podem ser fornecidos pela empresa 

independentemente de previsão expressa da CCT. Em ambos os casos o desembolso pela Administração deve 

ser precedido da devida comprovação da concessão do benefício aos empregados ou recolhimento ao 

sindicato da categoria. (arts. 48, 389 e 458 da CLT e Lei n. 10.243/2001).  

 

 

VALOR R$

A

Transporte ( 4 vales diários) — 6% ou valor apurado para utilização de meios 

próprios.

B Auxilio Alimentação -R$ * 22 dias ou equivalente

C Assistência Médica

D Auxilio Creche

E Seguro de Vida em Grupo

F Outros

II - BENEFICIOS DIARIOS E MENSAIS

TOTAL  MODULO II
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2.4 MÓDULO 03 — INSUMOS DIVERSOS 
 

 
III- INSUMOS DIVERSOS VALOR R$ 

A UNIFORMES   

B MATERIAIS   

C EQUIPAMENTOS   

D OU TROS (Especificar   

TOTAL  MODULO III   
 

Neste módulo os licitantes devem incluir todos os itens que compõem os respectivos insumos, considerando 

que os materiais e equipamentos devem ser ligados diretamente a execução dos serviços. No que tange a 

cotação de equipamentos, este deve englobar os EPI’s- Equipamentos de Proteção Individual. A não cotação 

deste insumo na planilha de formação de custos, pela empresa, não desobriga o fornecimento a seus 

empregados, bem como a fiscalização por parte da Administração, conforme estabelece o art. 1578, parágrafo 

único, alínea “b” da CLT. 

 

2.5    MÓDULO 04 — ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
 
Este módulo é composto por Submódulos, que são os custos de mão de obra,  decorrentes de legislação 

trabalhista  e previdenciária, estimados em função das ocorrências verificadas na empresa e as peculiaridades 

da contratação: 

 
4.1 -  Encargos Previdenciários e FGTS 
4.2 - 13º  Salário e Adicional de Férias 
4.3 -  Afastamento Maternidade 
4.4 – Rescisão 
4.5 -  Custo de reposição do Profissional AusentE 

 
2.5.1- Submódulo 4.1- Encargos Previdenciários e FGTS 

4.1 -  Encargos Previdenciários e FGTS  INCIDÊNCIA VALOR (R$)  

A INSS 20,00%   

B SESI ou SESC 1,50%   

C SENAI ou SENAC 1,00%   

D INCRA 0,20%   

E SALARIO EDUCAÇÃO 2,50%   

F FGTS 8,00%   

G SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 3,00%   

H SEBRAE 0,60%   

TOTAL DO 4.1 36,80%   

OBSERVAÇÔES  
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Os encargos previdenciários e FGTS a serem preenchidos na coluna “%” são estabelecidos pela legislação 

vigente e correspondem às obrigações que incidem diretamente sobre a folha de pagamento, conforme: 

A. PREVIDÊNCIA SOCIAL: incidência de 20%- Fundamentação art. 22 inciso I , da Lei nº 8.212/1991 

B. SESI e SESC:incidência de 1,50%- Fundamentação art. 30 inciso I , da Lei nº 8.036/1990 e art. 1 da Lei 

nº 8.154/1990 

C. SENAI e SENAC:incidência de 1,00%- Fundamentação Decreto- lei nº 2.318/1998 

D. INCRA: Incidência: 0,20% - Fundamentação: art. 1º, inciso I, do Decreto-lei n. 1.146/1970.  

E. SALÁRIO EDUCAÇÃO:  Incidência: 2,50% - art. 3º, inciso I, do Decreto nº 87.043/1982, Lei n. 

9.424/1996.  

F. FGTS: Incidência 8,00% - Fundamentação: art. 15 da Lei nº 8.036/1990 e art. 7º, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988.  

G. RISCO AMBIENTAL DE TRABALHO: este item merece destaque em face da edição do Decreto n. 

6.957/2009 que alterou os arts. 202-A, 303, 305 e 337 do Regulamento Geral da Previdência (Decreto 

n. 3.048/1999).  

A expressão RAT Ajustado foi cunhada pela Receita Federal do Brasil — RFB e equivale à alíquota 

que as empresas terão de recolher, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer 

do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, a partir de janeiro de 2010, para custear 

as aposentadorias especiais e aqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade 

laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.  

O RAT no sentido estrito é previstos nas alíquotas de 1%, 2% ou 3%, que se obtém consultando a 

Tabela CNAE para a classificação da empresa.  

O FAP é o Fator Acidentário de Prevenção, um multiplicador (variável num intervalo contínuo de 

cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), calculado anualmente referente ao número de 

acidentes do trabalho e doenças profissionais. Ele incide sobre a folha de salários das empresas para 

custear aposentadorias especiais e benefícios.  

O cálculo do RAT ajustado é feito mediante aplicação da fórmula: RAT ajustado = RAT x FAP. 

Nesse enredo, na aplicação da máxima ou mínima do FAP (0,5 a 2,00) sobre as alíquotas de RAT (1% a 

3%), aduz o RAT ajustado a uma variação entre 0,5% a 6%. 

Para comprovação dos percentuais indicados pelas licitantes, faz-se necessária a juntada da certidão 

contendo o percentual do FAP no momento da apresentação das propostas.   

Diante das alterações supramencionadas, verifica-se que existe uma variação muito elástica do 

percentual a ser cotado pelas empresas na planilha de formação de custos (0,5% a 6%) e, como é 

cediço, o RAT repercute não só no Grupo A (encargos sociais), mas também nos Grupos D e E.  

Nesse sentido, recomenda-se a manutenção do percentual de 3% na planilha de formação de custos, 

somente para fins de composição de encargos máximos admitidos pela Administração; e, no momento 

da apresentação das propostas, as empresas devem comprovar a sua variação com a apresentação do 

FAP (multiplicador), situação que autorizará o aumento dos custos caso o RAT ajustado ultrapasse o 

percentil dos 3%, limitados aos 6% previstos no referido decreto.  

H. SEBRAE: Incidência: 0,60% - Fundamentação: Lei n. 8.029/1990, alterada pela Lei n. 8.154/1990. 
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2.5.2- Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias 

4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias INCIDENCIA VALOR$ 

A 13º SALARIO 9,09%   

B ADICIONAL DE FÉRIAS 3,03%   

SUBTOTAL 12,12%   

C Incidência Grupo "A" s/ 13º Salário e Adicional Férias 4,46%   

TOTAL DO 4.2 16,58%   

 

OBSERVAÇÕES: 

A.  13º SALÁRIO: esta rubrica serve para provisionar o pagamento da gratificação natalina, que 

corresponde a um salário mensal por ano além dos 12 devidos.  Fundamentação: art. 7º, inciso VIII, da 

Constituição Federal, Lei n. 4.090/1962 e Lei n. 7.787/1989. (Acórdão TCU n. 1.753/2008 - Plenário). 

Cálculo: (1/11) x 100 = 9,09%  A cada ano são pagos ao empregado, além da remuneração mensal o 

pagamento de 13º salário. Efetivamente, o pagamento é feito na proporção de 1/12 (8,33%) ao mês. 

O profissional trabalha onze meses no ano, pois no outro goza suas férias. Assim, o custeio anual do 

empregado acontece nos onze meses de trabalho. No mês das férias, a remuneração e os encargos 

são direcionados para custear o substituto por ser uma ausência legal. Infere-se que a provisão 

necessária e suficiente para o pagamento de férias e 13º salário, nos serviços contínuos, deve ser feita 

com base em 1/11 (9,09%). 

 

B. ADICIONAL DE FÉRIAS: a Constituição Federal prevê que as férias sejam pagas com adicional de, pelo 

menos, um terço da remuneração do mês. Assim, a provisão para atender às despesas relativas ao 

abono de férias corresponde ao cálculo indicado. Fundamentação: inciso XVII do art. 7º da 

Constituição Federal e art. 142 da CLT.  Cálculo: (1/3)*(1/11) x 100 = 3,03% . 

 

C. Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias: para o preenchimento desse 

campo deve-ser aplicado o percentual do submódulo 4.1 sobre o valor obtido no campo Subtotal (13° 

salário + Adicional de férias). Cálculo: (36,80%)*(11,87%) = 4,36% 

 

2.5.3- Submódulo 4.3–Afastamento Maternidade 

4.3 - Afastamento Maternidade INCIDENCIA VALOR R$ 

A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,03%   

SUBTOTAL     

B Incidência Grupo "A" s/ 13º Salário e Adicional Férias 0,01%   

TOTAL DO 4.3 0,04%   
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OBSERVAÇÕES 
 

A. A: Afastamento Maternidade: afastamento de 120 dias sem prejuízo da remuneração. Criada pelo 

art. 7º, inciso XVIII, da CF. Regulado pela Lei n. 8.213/1991, art. 72. O salário é custeado pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Social-INSS. Cabe à empresa a Contribuição Patronal, o FGTS e as provisões 

relativas a 13º Salário. A Lei n. 11.770/2008 preconiza a prorrogação por 60 dias. Nesse caso, a 

empresa paga o salário-maternidade e compensa no pagamento do Imposto de Renda, não sendo 

necessário o desembolso pelo órgão. (Estudo CNJ — Resolução 098/2009) . 

De acordo com dados estatísticos do IBGE, a taxa de natalidade brasileira é de 1,44%. Estima-se que 

10% das empregadas engravidam em cada ano de execução contratual. Considerando-se o custo de 

encargos como sendo 45,09% da remuneração (CPP 20,00% + SAT 4,00% + 13º Salário 9,09% + FGTS 

8,00% + Multa Rescisória 4,00%) e que a licença-maternidade dure 6 meses, a provisão para este item 

corresponde a:   

Cálculo: (0,0144 x 0,1 x 0,4509 x 6/12) = 0,03%.   

B. Incidência do Submódulo 4.1 sobre o afastamento: aplicar o percentual do submódulo 4.1 sobre o 

valor encontrado para o salário maternidade.  

                 Cálculo: (36,80%)*(0,03%) = 0,01%  

 

2.5.4- Submódulo 4.4–Rescisão 

4.4 - Provisão para Rescisão INCIDENCIA VALOR R$ 

A AVISO PREVIO INDENIZADO 0,42%   

B Incidência Do FGTS Sobre O Aviso Prévio Indenizado 0,03%   

C Multa Do FGTS Do Aviso Prévio Indenizado 0,0001%   

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,94%   

E Incidência Grupo "A" sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,71%   

F Multa FGTS do aviso prévio trabalhado 0,01%   

G Multa FGTS - rescisão sem justa causa (50%) 4,36%   

TOTAL DO 4.4 7,47%   
 

A. AVISO PRÉVIO INDENIZADO:trata-se de valor devido ao empregado caso o empregador rescinda o 

contrato sem justo motivo e sem lhe conceder aviso prévio, conforme disposto no  §1º do art. 487 da 

CLT. De acordo com levantamento efetuado em diversos contratos, cerca de 5% do pessoal é demitido 

pelo empregador, antes do término do contrato de trabalho. (Estudo CNJ — Resolução 098/2009). 

Cálculo ((1/12)x 0,05) x 100 = 0,42%.   
 

B. Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado: aplicar o percentual do FGTS sobre o Aviso Prévio 
Indenizado. (Acórdão TCU n. 2.271/2010 — Plenário e Súmula TST n. 305).  
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C. Multa do FGTS do aviso prévio indenizado: no cálculo dos valores limites o custo do aviso prévio 

indenizado (0,42%) é acrescido da multa do FGTS indenizado (40% + 10% = 50%), que incide sobre a 

alíquota do FGTS (8%) aplicada sobre o custo de referência para o aviso indenizado (0,42%).  

     Cálculo ((0,42 + (50%*0,42)) 8% x 0,42 = 0,0001%.  

 

D. Aviso prévio trabalhado: corresponde ao valor repassado para pagar ao funcionário enquanto este 

não trabalha, pois ele percebe o salário referente a 30 dias de serviço, dos quais sete ele tem direito a 

ausentar-se para procurar outro emprego ou, se preferir, trabalhar duas horas a menos por dia 

durante o mês.  

Nesse período de ausência, a contratada tem que pagar ao funcionário que irá substituí-lo. Segundo o 

Acórdão TCU n. 1.904/2007 — Plenário o percentual mais adequado é 1,94%, pois esse índice indeniza 

todos os funcionários da empresa ao término do contrato, considerando integralmente pago no 

primeiro ano de contratação, pois só haverá uma demissão e uma indenização por posto.  

E. Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado:  aplicar o percentual do submódulo 4.1 

sobre o Aviso Prévio Indenizado. Cálculo: (36,80%)*(1,94%) = 0,71%  
 

F. Multa FGTS do aviso prévio trabalhado: no cálculo dos valores limites o custo do aviso prévio 

trabalhado (1,94%) é acrescido da multa do FGTS trabalhado (40% + 10% = 50%), que incide sobre a 

alíquota do FGTS (8%) aplicada sobre o custo de referência para o aviso indenizado (1,94%). (Acórdão 

TCU n. 3.006/2001 — Plenário).  

Cálculo ((1,94 + (50%*1,94)) 8% x1,94 = 0,01%.   

G.  Multa FGTS - Rescisão sem Justa Causa: a Lei Complementar n. 110, de 29 de junho de 2001, 

acrescentou 10,00% à contribuição anteriormente adotada perfazendo multa de 50% da soma dos 

depósitos do FGTS, no caso de rescisão sem justa causa. Estima-se que 10% dos empregados pedem 

demissão (rescisão a pedido do trabalhador), assim essa penalidade recai sobre os 90% 

remanescentes. (Estudo CNJ — Resolução 098/2009).  

Sobre a remuneração  

                    Cálculo: (0,08 x 0,5 x 0,9 x 1) x 100)% = 3,60%  

               Sobre as férias + adicional de férias  

                   Cálculo: (0,08 x 0,5 x 0,9 x 4/33 x 100)% = 0,4364%  

                      Sobre o 13º Salário  

              Cálculo: ((0,08 x 0,5 x 0,9 x (1/11) x 100)% = 0,3273%  

Considerando o pagamento da multa para os valores depositados relativos a remuneração, 13º salário e 

férias, o cálculo dessa provisão corresponde a:  Cálculo: 0,08 x 0,5 x 0,9 x [(1) + (1/11) + (4/33)]*100%= 

4,3636%.  
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2.5.5- Submódulo 4.5- Custo de reposição do Profissional Ausente 

4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente INCIDENCIA VALOR R$ 

A FÉRIAS 9,09%   

B AUSÊNCIA POR DOENÇA 1,66%   

C LICENÇA PATERNIDADE 0,02%   

D AUSÊNCIAS LEGAIS 0,82%   

E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,03%   

SUBTOTAL 11,62%   

F Incidência do Grupo "A" sobre o custo de reposição 4,27%   

TOTAL DO 4.5 15,89%   

 

Este Submódulo é calculado com base no período não trabalhado, sendo que o custo de referência para 

cálculo da reposição do profissional ausente deve levar em conta todos os custos para manter o profissional 

no posto de trabalho, (salário-base acrescido dos adicionais e encargos, uniformes, custo de rescisão etc., com 

exceção dos equipamentos).  

A. FÉRIAS:a cada ano são pagos ao empregado, além da remuneração mensal, o pagamento de 13º 

salário e de um mês de férias, sendo o pagamento é feito na proporção:  

                 Cálculo: (1/11) X 100 = 9,09%   

Atualmente o pagamento é feito na proporção de 1/12 (8,33%) ao mês.  

O profissional trabalha onze meses no ano, pois no outro goza as férias. Assim, o custeioanual do 

empregado acontece nos onze meses de trabalho. No mês das férias, a remuneração e os encargos 

são direcionados para custear o substituto, por ser uma ausência legal.  

Infere-se quea provisão necessária e suficiente para o pagamento de férias e 13º salário, nos serviços 

contínuos, deve ser feita com base em 1/11 (9,09%).  

B.  AUSÊNCIA POR DOENÇA:esta parcela refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a 

contratada deve providenciar sua substituição. O art. 131, inciso III, da CLT, onera a empresa com até 

15 ausências do empregado por motivo de acidente ou doença atestada pelo INSS. Entendemos que 

deve ser adotado 5,96 dias, conforme consta do memorial de cálculo encaminhado pelo MPOG, 

devendo-se converter esses dias em mês e depois dividi-lo pelo número de meses no ano. 

Fundamentação: art. 18 da Lei n. 8.212/1991 e art. 476 da CLT.  (Acórdão TCU n. 3.006/2001 — 

Plenário).  

                Cálculo: (5,96/30) x(1/12) = 1,66%    

C.  LICENÇA PATERNIDADE:custo de ausência do trabalhador pelo período de cinco dias. Criada pela CF, 

art. 7º inciso XIX, combinado com o art. 10, §1º, ADCT. De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% 

dos trabalhadores no período de um ano (Acórdão TCU n. 3.006/2001 — Plenário). Dessa forma a 

provisão para este item corresponde a:  

                Cálculo: ((5/30) /12) x 0,015 x 100  = 0,02%    
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D.  AUSÊNCIAS LEGAIS:composta por um conjunto de casos em que o funcionário pode se ausentar sem 

perda da remuneração. Ausências ao trabalho asseguradas ao empregado pelos arts  83 e 473 da CLT 

(morte de cônjuge, ascendente, descendente; casamento; nascimento de filho; doação de sangue; 

alistamento eleitoral; serviço militar; comparecer a juízo).  

Jurisprudência - TST (Súmula 89 - falta ao serviço (mantida) Res. n. 121/2003, DJ 19, 20 e 21/11/2003): 

Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão descontadas 

para o cálculo do período de férias.   

O MPOG informa que há, em média, 2,96 faltas por ano nesta rubrica.  Fundamentação: arts. 473 e 83 

da CLT. (Acórdão TCU n. 1.753/08 — Plenário, considerando que o texto prevê as faltas por ano e não 

por mês).  

Cálculo: (2,96/30) x(1/12) = 0,82%    

E.  AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO:o Regulamento Geral da Previdência obriga o empregador a 

assumir o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias no caso de acidente de trabalho previsto no art. 131 

da CLT. De acordo com os números mais recentes apresentados pelo Ministério da Previdência de 

Assistência Social, baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% 

dos empregados se acidentam no ano. Assim a provisão corresponde a:  

               Calculo:  ((15/30)/12) x 0,0078 x 100 = 0,03%.   

Jurisprudência - TST (Súmula 46 - Acidente de Trabalho (mantida) - Res. n. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21/11/2003). As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os 

efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina 

F.  Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição:aplica-se o percentual (%) do submódulo 4.1 

— Encargos previdenciários e FGTS sobre o valor encontrado para o Custo de Reposição doProfissional 

Ausente.  

                Cálculo:  (36,80%)*(10,86%) = 3,99%  

2.5.5- QUADRO RESUMO — Módulo 04 — Encargos Sociais e Trabalhistas  

QUADRO RESUMO – MODULO IV 
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

INCIDENCIA VALOR R$ 

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS 36,80%   

4.2 13º + ADICIONAL DE FÉRIAS 16,58%   

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,04%   

4.4 CUSTO DE RESCISÃO 7,47%   

4.5 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 15,89%   

TOTAL DO QUADRO RESUMO MÓDULO IV 76,78%   

OBS: O de 76,78%, percentual máximo admitido pela Prefeitura Municipal de Serra, para os encargos sociais e 

trabalhistas. 
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2.6  MÓDULO 05 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 
 

5. Custos Indiretos, Tributos e Lucro INCIDENCIA VALOR R$ 

A CUSTOS INDIRETOS     

B TRIBUTOS: ( Lucro Real)     

  B.1 PIS     

  B.2 CONFINS     

  B.3 ISS     

C LUCRO (LAIR)     

TOTAL DO 5     

 
A. As Despesas Indiretas: embora associadas à produção, não estão relacionadas especificamente com o 

serviço e sim com a natureza de produção da empresa, ou seja, são gastos devidos à estrutura 

administrativa e à organização da empresa que resultam no rateio entre os diversos contratos que a 

empresa detém, a exemplo de gastos com a Administração Central e despesas securitárias, que são 

gastos com seguros legais, tais como seguro de responsabilidade civil.   

 

Os custos e despesas indiretas incluem, entre outros: Seguro Responsabilidade Civil; Reserva técnica 

(não previstas no submodulo 4.5); Remuneração de pessoal administrativo; Transporte do pessoal 

administrativo; Aluguel da sede; Manutenção e conservação da sede; Despesas com água, luz e 

comunicação; Imposto predial, taxa de funcionamento; Material de escritório; Manutenção de 

equipamentos de escritório. 

 

O cálculo dos valores limites da IN 002/08 — MPOG (Portaria 07/2011 — MPOG), estabelece para os 

serviços de vigilância e limpeza os percentuais máximos de 6% e 3% respectivamente. Nos demais 

tipos de serviços vinculados à mão de obra o percentil será de 5% com base nos valores utilizados pelo 

TCU nas ultimas contratações (Acórdão TCU 1.753/2008-Plenário). Os custos indiretos são calculados 

mediante incidência daqueles percentuais sobre o somatório da remuneração, benefícios mensais e 

diários, insumos diversos, encargos sociais e trabalhistas.  

 

B. Tributos: são os valores referentes ao recolhimento de impostos e contribuições incidentes sobre o 

faturamento, conforme estabelecido pela legislação vigente. (art. 3º - CTN — Lei n. 5.172/1966). São 

gastos relacionados com o recolhimento de contribuições, impostos e taxas que incidem diretamente 

no faturamento, tais como PIS, COFINS, ISSQN etc. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS / 

ISSQN): Para este imposto, o Ministério do Planejamento adotou uma alíquota de 5%, que é a definida 

para o Distrito Federal.   

 

 B.1 - PIS e  B.2.-Cofins:   

A Contribuição para PIS/Cofins possui três regras gerais de apuração: incidência não-cumulativa,  

incidência cumulativa e regime diferenciado.   No regime de incidência cumulativa, a base de cálculo 

é a receita operacional bruta da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e 

encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS são, 

respectivamente, de 0,65% e de 3%. 
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As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são equiparadas pela legislação do imposto de 

renda, que apuram o IRPJ com base no Lucro Presumido ou arbitrado, estão sujeitas à incidência 

cumulativa.  

As pessoas jurídicas, ainda que sujeitas à incidência não cumulativa, submetem à incidência 

cumulativa as receitas elencadas no art. 10, da Lei n.10.833/2003.  

No regime de não-cumulatividade do PIS e COFINS, instituído pelas Leis ns. 10.637/2002 e 

10.833/2003, as alíquotas da contribuição para PIS/PASEP e da COFINS são, respectivamente, de 

1,65% e 7,60%.  O diploma legal da Contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa é a Lei n. 

10.637/02, e o da COFINS a Lei n. 10.833/03. Neste regime é permitido o desconto de créditos 

apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica.   

As pessoas jurídicas de direito privado, e as que lhe são equiparadas pela legislação do imposto de 

renda, que apuram o IRPJ com base no Lucro Real, estão sujeitas à incidência não cumulativa, 

exceto: as instituições financeiras, as cooperativas de crédito, as pessoas jurídicas que tenham por 

objeto a securitização de créditos imobiliários e financeiros, as operadoras de planos de assistência à 

saúde, as empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores de 

que trata a Lei n. 7.102/1983, e as sociedades cooperativas (exceto as sociedades cooperativas de 

produção agropecuária e as sociedades cooperativas de consumo).:  

Segundo o Acórdão TCU 1.753/08 — Plenária, verifica-se que, quanto aos serviços de vigilância, as 

empresas estão sujeitas à incidência cumulativa. Entretanto, em relação aos serviços de limpeza e 

conservação, as empresas podem estar sujeitas à incidência cumulativa ou a nãocumulativa. Adota-

se, para os serviços de vigilância, as alíquotas de 0,65% (PIS) e 3,00% (Cofins); e, para os serviços de 

limpeza, mesmo considerando que a maioria das empresas prestadoras desse serviço são tributadas 

com base no lucro presumido, a alíquota será de até 1,65% (PIS) e 7,60% (Cofins), assegurando a 

participação nos certames licitatórios de empresas tributadas pelo lucro real.  

C.  Lucro: (LAIR): o Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR) no CITL é representado por uma taxa 

incidente sobre o total geral dos custos diretos, excluídos os tributos (despesas fiscais) e as despesas 

INDIRETAS. Pelos estudos elaborados pelo o estado de São Paulo, Supremo Tribunal Federal, adotou-

se uma média que limitará a possível variação do Lucro Bruto. A taxa que esta sendo utilizada para os 

serviços de vigilância e limpeza e conservação é de 6.79% ( Estudo realizado e aplicado a IN 02/2008- 

MPOG) 

 

OBS: As empresas optantes pelo Simples Nacional, não poderão preencher os itens B, C, D, E e H da 

planilha,Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS, isto é, Sistema "S", bem como o 

preenchimento de custos relativos aos tributos federais, de acordo com a tabela do Simples Nacional - 

anexo III (vigência a partir de 1/1/2012), Lei Complementar n. 123/2006. Ademais, devem observar o 

disposto nos acórdãos TCU ns. 2.798/2010 e 1.914/2012- Plenário, bem como as vedações constantes do 

art. 17, inciso XII, da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006.  
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Síntese dos comentário sobre o módulo 5, conforme tabela. 

Custos Indiretos, Tributos e Lucro Incidência Cumulativa  
Incidência Não acumulativa 

Tributos sobre a receita Percentuais Percentuais 

 PIS 0,65% 1,65% 

CONFINS 3,00% 7,60% 

 ISS 5,00% 5,00% 

TOTAL 8,65% 14,25% 

CUSTOS INDIRETOS E LUCRO 

Custos Indiretos 6,00% 3,00% 

Lucro (LAIR) 6,79% 6,79% 

 

2.7 - QUADRO RESUMO — CUSTO POR EMPREGADO 

QUADRO RESUMO   - CUSTO POR EMPREGADO 

VALOR R$ 

A    MODULO I   

B    MODULO II   

C    MODULO III   

D    MODULO IV -  ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA   

E    MODULO V -CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 
  

 VALOR MENSAL TOTAL POR EMPREGADO 
  

 

2.8 – NOTAS 
 

As Notas abaixo refere-se a alguns itens da planilha de formação de custos, que o TCU já se pronunciou a 

respeito: 

Com a consideração do custo para reposição de profissional ausente, a chamada reserva técnica, como um 

valor não discriminado, foi excluída da base de cálculo de valores limite a serem pagos pela Administração 

Pública Federal. A substituição de profissionais ausentes não amparados por dispositivo legal é uma obrigação 

da empresa para cumprir as condições contratuais, para a qual não cabe custo para o contratante, salvo 

quando a empresa comprovar documentalmente a despesa, justificando o custo no processo licitatório. 

Vejamos o entendimento do TCU sobre o tema:  

JURISPRUDÊNCIA - TCU (Acórdão n. 1.319/2010-2ª Câmara)   
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[...]1.5.1.1.2. não preveja nos orçamentos das licitações e não permita a inclusão, por parte das licitantes, das 

seguintes rubricas nas planilhas de preços: reserva técnica, treinamento e/ou reciclagem de pessoal, IOF + 

transações bancárias, CSLL e IRPJ no quadro Tributos, Descanso Semanal Remunerado (DSR), hora extra; salvo 

nos casos em que a empresa comprovar documentalmente estas despesas, fazendo constar as justificativas no 

processo administrativo relativo à contratação; JURISPRUDÊNCIA - TCU (Acórdão n. 1.696/2010-2ª Câmara)   

1.5.1.2. não aceite a elevação injustificada do percentual relativo aos Encargos Sociais incidentes sobre a 

remuneração dos prestadores, devendo justificar quaisquer necessidades excepcionais na execução dos 

serviços que importe em majoração dos custos;   

1.5.1.3. não aceite a presença do item “reserva técnica” no quadro de Insumos e de Remuneração, sem a 

indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item; JURISPRUDÊNCIA - 

TCU ( Acórdão n. 1.442/2010-2ª Câmara)   

1.4.1.2. utilize a sistemática de cálculo para alcance do valor mensal dos serviços a serem executados e os 

demais parâmetros estatuídos pela IN/MPOG/SLTI 02, de 30 de abril de 2008, e suas posteriores alterações, 

bem como os limites referenciais de preços definidos pelas Portarias SLTI/MPOG para determinadas 

atividades, como os serviços de limpeza e conservação;   

1.4.1.3. atente para os percentuais de encargos sociais e tributos incidentes sobre a mão de obra dos 

prestadores alocados aos contratos, de forma que estes custos não estejam indevidamente elevados afetando 

a economicidade da contratação, devendo justificar quaisquer necessidades excepcionais na execução dos 

serviços que importe em majoração dos custos;   

1.4.1.4. não aceite a presença do item “Reserva Técnica” no Quadro de Insumos e de Remuneração, sem a 

indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item; NE (2): Custos com 

Reciclagem, IRPJ, CSLL, DSR:   

Os referidos itens só poderão compor a planilha de formação de custos das empresas com a devida 

comprovação discriminada dos custos, por força do entendimento do Tribunal de Contas da União. Obs.: 

Quanto aos tributos do lucro, a exceção só se aplica às empresas de lucro presumido. Fundamentação: 

Acórdãos TCU n. 1.319/2010-2ª Câmara; n. 1.696/2010-2ª Câmara, n. 1.442/2010-2ª Câmara. 

JURISPRUDÊNCIA - TCU (Acórdão n. 1.319/2010 2ª Câmara).  

1.5.1.1.2. “não preveja nos orçamentos das licitações e não permita a inclusão, por parte das licitantes, das 

seguintes rubricas nas planilhas de preços: reserva técnica, treinamento e/ou reciclagem de pessoal, IOF + 

transações bancárias, CSLL e IRPJ no quadro Tributos, Descanso Semanal Remunerado (DSR), hora extra; salvo 

nos casos em que a empresa comprovar documentalmente estas despesas, fazendo constar as justificativas no 

processo administrativo relativo à contratação;” NE (3): Optante do SIMPLES:   

As empresas que prestam serviços de limpeza, conservação e vigilância podem operar pelo Simples Nacional. 

No grupo A pagam apenas o FGTS e a Contribuição Previdenciária Patronal, conforme o art. 18, § 5ºC da Lei 

Complementar n. 128/2008. A Contribuição Previdenciária Patronal — CPP é composta também pelo Risco 

Ambiental do Trabalho — RAT, conforme a Lei n. 8.212/1991.  
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ANEXO I  - PLANILHA  PADRÃO 
 

A SER INSERIDA NO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
 

 

1 Tipo de Serviço

2 Salário Normativo da Categoria ( nº do Registro no MTE )

3 Categoria Profissional

4 Data Base da Categoria (dia/ Mês/Ano)

ITEM MÃO-DE-OBRA
VALOR R$

A SALÁRIO

B Adicional Noturno

C Adicional de Insalubridade

D Adicional de periculosidade

E Adicional Hora Extra

F Adicional de Risco

VALOR R$

A

Transporte ( 4 vales diários) — 6% ou valor apurado para utilização de meios 

próprios.

B Auxilio Alimentação -R$ * 22 dias ou equivalente

C Assistência Médica

D Auxilio Creche

E Seguro de Vida em Grupo

F Outros

VALOR R$

A UNIFORMES

B MATERIAIS

C EQUIPAMENTOS

D OU TROS (Especificar

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

TOTAL  MODULO I

II - BENEFICIOS DIARIOS E MENSAIS

TOTAL  MODULO II

III- INSUMOS DIVERSOS

TOTAL  MODULO III

MODULO II - BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS

MODULO I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

MODULO III- INSUMOS DIVERSOS

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

    R$

_____/____/_______
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ITEM ENCARGOS SOCIAIS

INCIDENCIA VALOR R$

A INSS 20,00%

B SESI ou SESC 1,50%

C SENAI ou SENAC 1,00%

D INCRA 0,20%

E SALARIO EDUCAÇÃO 2,50%

F FGTS 8,00%

G SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 3,00%

H SEBRAE 0,60%

36,80%

INCIDENCIA VALOR R$

A 13º SALARIO 9,09%

B ADICIONAL DE FÉRIAS 3,03%

12,12%

C Incidência Grupo "A" s/ 13º Salário e Adicional Férias 4,46%

16,58%

INCIDENCIA VALOR R$

A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,03%

B Incidência Grupo "A" s/ 13º Salário e Adicional Férias 0,01%

0,04%

INCIDENCIA VALOR R$

A AVISO PREVIO INDENIZADO 0,42%

B INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,03%

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,0001%

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,94%

E Incidência Grupo "A" sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,71%

F Multa FGTS do aviso prévio trabalhado 0,01%

G Multa FGTS - rescisão sem justa causa (50%) 4,36%

7,47%

INCIDENCIA %VALOR R$

A FÉRIAS 9,09%

B AUSÊNCIA POR DOENÇA 1,66%

C LICENÇA PATERNIDADE 0,02%

D AUSÊNCIAS LEGAIS 0,82%

E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,03%

11,62%

F Incidência do Grupo "A" sobre o custo de reposição 4,27%

15,89%

TOTAL DO GRUPO "C"

SUBTOTAL

TOTAL DO GRUPO "B"

TOTAL DO GRUPO "C"

TOTAL DO GRUPO "D"

MODULO IV- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA

4.1 -   Encargos Previdenciários e FGTS - GRUPO "A"

4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias - GRUPO "B"

4.4 - Provisão para Rescisão- GRUPO "C"

4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente - 
GRUPO "D"

SUBTOTAL

4.3 - Afastamento Maternidade- "GRUPO "C"

SUBTOTAL

TOTAL DO GRUPO "A"
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INCIDENCIA %VALOR R$

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS

4.2 13º + ADICIONAL DE FÉRIAS

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE

4.4 CUSTO DE RESCISÃO

4.5 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

ITEM

INCIDENCIA VALOR R$

A CUSTOS INDIRETOS

B TRIBUTOS: ( Lucro Real)

B.1 PIS

B.2 CONFINS

B.3 ISS

C LUCRO (lair)

VALOR R$

A

B

C

D

E

QUADRO RESUMO   - CUSTO POR EMPREGADO

   MODULO I

   MODULO II

   MODULO III

   MODULO IV -  ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA

 VALOR MESAL TOTAL POR EMPREGADO

MODULO V - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. Custos Indiretos, Tributos e Lucro

   MODULO V -CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

TOTAL DO 5

TOTAL RESUMO MÓDULO IV

QUADRO RESUMO                                                                                      
MODULO IV - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
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ANEXO II 

PLANILHA  COM OS PERCENTUAIS DE ENCARGOS MAXIMOS A SEREM APLICADOS NA 
CONTRATAÇÃO 

 

 

1 Tipo de Serviço

2 Salário Normativo da Categoria ( nº do Registro no MTE )

3 Categoria Profissional

4 Data Base da Categoria (dia/ Mês/Ano)

ITEM MÃO-DE-OBRA
VALOR R$

A SALÁRIO

B Adicional Noturno

C Adicional de Insalubridade

D Adicional de periculosidade

E Adicional Hora Extra

F Adicional de Risco

VALOR R$

A

Transporte ( 4 vales diários) — 6% ou valor apurado para utilização de meios 

próprios.

B Auxilio Alimentação -R$ * 22 dias ou equivalente

C Assistência Médica

D Auxilio Creche

E Seguro de Vida em Grupo

F Outros

VALOR R$

A UNIFORMES

B MATERIAIS

C EQUIPAMENTOS

D OU TROS (Especificar

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

TOTAL  MODULO I

II - BENEFICIOS DIARIOS E MENSAIS

TOTAL  MODULO II

III- INSUMOS DIVERSOS

TOTAL  MODULO III

MODULO II - BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS

MODULO I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

MODULO III- INSUMOS DIVERSOS

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

    R$

_____/____/_______
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ITEM ENCARGOS SOCIAIS

INCIDENCIA VALOR R$

A INSS 20,00%

B SESI ou SESC 1,50%

C SENAI ou SENAC 1,00%

D INCRA 0,20%

E SALARIO EDUCAÇÃO 2,50%

F FGTS 8,00%

G SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 3,00%

H SEBRAE 0,60%

36,80%

INCIDENCIA VALOR R$

A 13º SALARIO 9,09%

B ADICIONAL DE FÉRIAS 3,03%

12,12%

C Incidência Grupo "A" s/ 13º Salário e Adicional Férias 4,46%

16,58%

INCIDENCIA VALOR R$

A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,03%

B Incidência Grupo "A" s/ 13º Salário e Adicional Férias 0,01%

0,04%

INCIDENCIA VALOR R$

A AVISO PREVIO INDENIZADO 0,42%

B INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,03%

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,0001%

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,94%

E Incidência Grupo "A" sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,71%

F Multa FGTS do aviso prévio trabalhado 0,01%

G Multa FGTS - rescisão sem justa causa (50%) 4,36%

7,47%

INCIDENCIA %VALOR R$

A FÉRIAS 9,09%

B AUSÊNCIA POR DOENÇA 1,66%

C LICENÇA PATERNIDADE 0,02%

D AUSÊNCIAS LEGAIS 0,82%

E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,03%

11,62%

F Incidência do Grupo "A" sobre o custo de reposição 4,27%

15,89%

TOTAL DO GRUPO "C"

SUBTOTAL

TOTAL DO GRUPO "B"

TOTAL DO GRUPO "C"

TOTAL DO GRUPO "D"

MODULO IV- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA

4.1 -   Encargos Previdenciários e FGTS - GRUPO "A"

4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias - GRUPO "B"

4.4 - Provisão para Rescisão- GRUPO "C"

4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente - 
GRUPO "D"

SUBTOTAL

4.3 - Afastamento Maternidade- "GRUPO "C"

SUBTOTAL

TOTAL DO GRUPO "A"
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INCIDENCIA %VALOR R$

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS 36,80%

4.2 13º + ADICIONAL DE FÉRIAS 16,58%

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,04%

4.4 CUSTO DE RESCISÃO 7,47%

4.5 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 15,89%

76,78%

ITEM

INCIDENCIA VALOR R$

A CUSTOS INDIRETOS

B TRIBUTOS: ( Lucro Real) 8,65%
B.1 PIS 0,65%
B.2 CONFINS 3,00%
B.3 ISS 5,00%

C LUCRO (lair)

VALOR R$

A

B

C

D

E

QUADRO RESUMO   - CUSTO POR EMPREGADO

   MODULO I

   MODULO II

   MODULO III

   MODULO IV -  ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA

 VALOR MESAL TOTAL POR EMPREGADO

MODULO V - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. Custos Indiretos, Tributos e Lucro

   MODULO V -CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

TOTAL DO 5

TOTAL RESUMO MÓDULO IV

QUADRO RESUMO                                                                                      
MODULO IV - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
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1. Finalidade:  
 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos referentes à aquisição de bens e serviços mediante 
licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade. 

 
2. Abrangência: 
 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 

Constituição Federal. 
Lei Orgânica do Município da Serra. 
Leis Federais nº 4.320/1964, nº 8.666/1993. 
Resolução nº 174/02 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES. 
Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e alterações 

 
4. Conceitos: 
 

Serviço - É toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais 
como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 

Obra - É toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta 
ou indireta. 

Compra - É toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 



                                                                                                                                    
 

Unidade Requisitante - É a unidade que, após identificar suas necessidades, solicita a aquisição de bens 
e serviços, bem como a contratação de obras e serviços de engenharia para atender o interesse público 
do Município da Serra. 

Projeto Básico - É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da 
obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

Termo de Referência - TR - É o documento utilizado para a solicitação de aquisições de bens, serviços, 
obras, contendo os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 
orçamento detalhado, considerando preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia 
de suprimentos e o prazo de execução do contrato. 

AF   - Autorização de Fornecimento. 

BRM/S  - Boletim de Recebimento de Mercadoria/Serviço. 

COAD  - Comissão Orçamentária Administrativa de Despesas. 

OS   - Ordem de Serviço. 

PAD  - Pedido de Autorização de Despesa. 

PPA  - Plano Plurianual. 

RC   - Requisição de Compras. 

RS   - Requisição de Serviços. 

SMARcp  - Sistema de Gestão de execução Orçamentária e Contabilidade Pública. 

SIGAP - Sistema Gestor de Atendimentos e Processos. 

SMARma  - Sistema de Gestão de Materiais, Compras, Almoxarifado, Patrimônio e Contratos. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
 

Compete às Unidades Administrativas controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 
6. Procedimentos: Dispensa de Licitação, Art. 24, I e II, Lei 8.666/93 
 

6.1 - Unidade Requisitante 

6.1.1 - Verifica a necessidade de aquisição de bens e serviços, elabora a Justificativa, o Projeto 
Básico ou Termo de Referência – TR. 

6.1.1.1 - Elabora o PAD com a requisição de compras ou serviço juntamente com 03 (três) orçamentos, no 
mínimo.  
6.1.1.2 - Providencia a instauração do processo administrativo para aquisição do bem ou serviço. 
6.1.1.3 - Encaminha os autos com autorização do Secretário da Pasta ao ordenador de despesa para análise 
e aprovação da mesma. 

 
6.2 - Ordenador de Despesa 

6.2.1 - Recebe e analisa a solicitação. 
6.2.2 - Encaminha os autos devidamente autorizados à COAD, quando for o caso, de acordo com os 

termos do Decreto Municipal nº 5.280/2014. 
 

6.3 – COAD 

6.3.1 - Recebe o processo, inclui na pauta da próxima reunião. 
6.3.2 - Na plenária da COAD, o processo é submetido a análise do Presidente e os membros, para 

aprovação ou não. 



                                                                                                                                    
 

6.3.1.1 - Caso a despesa seja aprovada, o processo é enviado para a SEPLAE/DPEF que 
providencia a reserva de saldo orçamentário e encaminha a SEAD/DAM. Caso a 
despesa não seja autorizada o processo é devolvido ao setor requisitante para 
arquivamento do mesmo ou que faça novas justificativas para no momento oportuno o 
mesmo seja submetido a nova análise da COAD. 

 
6.4 – SEAD/DAM 

6.4.1 - Recebe o processo, analise o conteúdo do mesmo, realizando todas as conferências 
possíveis para saneamento devidos existentes no mesmo, no que tange as especificações do objeto 
constante  no Termo de Referência ou Projeto Básico. 
6.4.2 - Estando o processo apto a prosseguir, inicia-se a fase de averiguação do preço de mercado 
praticado para a aquisição do objeto pretendido. 
6.4.3 – Elabora as planilhas comparativas de preços com mapa de apuração. 
6.4.4 – Solicita emissão de empenho por meio do sistema de materiais. 
6.4.5 - Encaminha o processo ao ordenador de despesa para autorização de empenho. 

 
6.5 – SECRETÁRIO DA PASTA/ORDENADOR DE DESPESA 
 
 6.5.1 - Recebe o processo. 
 6.5.2 - Autoriza o Empenho. 
 6.5.3 – Encaminha o processo a SEFA/DC 
 
6.6 – SEFI/DC 
 

6.6.1 - Recebe o processo. 
6.6.2 - Emite a Nota de Empenho. 
6.6.3 - Encaminha o processo a SEAD/DAM. 
 

6.7 – SEAD/DAM 
 

6.7.1 – Recebe o processo  
6.7.2 – Emite a autorização de fornecimento ou serviço. 
6.7.3 – Encaminha o processo para o ordenador de despesa para assinatura da AF ou OS e envio da 
mesma ao fornecedor contratado através da dispensa. 
 

6.8 –  AUTORIDADE COMPETENTE 
 
 6.8.1 – Recebe o processo. 
 6.8.2 – Assina as AF ou OS e envia a mesma ao fornecedor contratado através da dispensa. 
 6.8.3 – Encaminha o processo para o Almoxarifado Central 
 
6.9 – SEAD/ALMOXARIFADO CENTRAL 
 

6.9.1 – Recebe o processo. 
6.9.2 – Realiza o recebimento, conferência, registro no sistema (BRM), atesto da nota, referente ao 
objeto licitado dos materiais, bens permanentes ou de  consumo. 
6.9.3 – Em casos de recebimento de materiais de consumo, após executado todos os procedimentos 
acima indicados o mesmo é encaminhado ao ordenador de despesa para autorização de pagamento 
da despesa realizada. 
6.9.4 – Em casos de recebimento de materiais permanentes após executados todos os 
procedimentos acima indicados o mesmo é encaminhado ao Departamento do Patrimônio. 

 



                                                                                                                                    
 

6.10 – ORDENADOR DE DESPESA 
 

6.11.1 – Recebe o processo. 
6.11.2 – Autoriza o pagamento da despesa referente a aquisição de materiais ou bens de consumo, 
em favor do fornecedor e encaminha o processo para a SEFA/DC. 
 

6.12 – DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO 
 

6.12.1 – Recebe o processo. 
6.12.2 – Realiza a patrimonização e tombamento do bem permanente adquirido executando os 
registros legais e necessários no sistema de Patrimônio/Materiais. 
6.4.1 - Encaminha o processo ao Ordenador de Despesa para autorização da despesa realizada. 

 
6.13 – ORDENADOR DE DESPESA 
 

6.13.1 – Recebe o processo. 
6.13.2 – Autoriza o pagamento da despesa referente à aquisição de materiais ou bens de 
permanente, em favor do fornecedor e encaminha o processo para a SEFA. 

 
6.14 – SEFA 
 

6.14.1 – Recebe o processo. 
6.14.2 – A SEFA/DC realiza a conferência de toda documentação, executa todos os lançamentos 
necessários e efetua a liquidação. 
6.14.3 – A SEFA/DF efetua o pagamento. 
6.14.4 – Após, encaminha o processo a secretaria requisitante para ciência da realização do 
pagamento e arquivamento do mesmo. 

 
6.15 – SECRETARIA REQUISITANTE 
 

6.15.1 – Recebe o processo. 
6.15.2 – Arquiva o processo concluído. 

 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
6.16 – SECRETARIA REQUISITANTE 
 

6.16.1 – Recebe o processo. 
6.16.2 – Encaminha o processo ao gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução 
dos serviços contratados. 
6.16.3 – O gestor e o fiscal do contrato recebem os pedidos de pagamentos referentes à prestação 
de serviços através de medições realizadas pelo contratado. 
6.16.4 – O gestor e o fiscal do contrato realizam as devidas conferências dos valores das medições 
efetuados pela empresa em observância na qualidade, quantitativos, e prazos da execução do 
serviço. 
6.16.5 – Encaminha o processo ao ordenador de despesa, para autorização de pagamento 
pertinente ao serviço prestado conforme medição e nota fiscal apresentadas, estando estas 
devidamente atestadas. 
6.16..6 – Anexa o BRS para entrada e saída do serviço. 

 
6.13 – ORDENADOR DE DESPESA 

6.13.1 – Recebe o processo. 



                                                                                                                                    
 

6.13.2 – Autoriza o pagamento da despesa referente à contratação de serviço, em favor do 
fornecedor e encaminha o processo para a SEFA. 

 
6.14 – SEFA 

6.14.1 – Recebe o processo. 
6.14.2 – A SEFA/DC realiza a conferência de toda documentação, executa todos os lançamentos 
necessários e efetua a liquidação. 
6.14.3 – A SEFA/DF efetua o pagamento. 
6.14.3 – Após, encaminha o processo a secretaria requisitante para continuidade no 
acompanhamento e fiscalização do contrato vigente. 

 
 

7. Considerações Finais: 
 

7.1 Nenhuma requisição será feita sem a adequada caracterização de seus objetos e indicação dos       
recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de 
quem lhe tiver dado causa. 

7.2 – Na abertura dos processos de compras deverão ser observados os seguintes itens: 
   Especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; 
   Definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização 

prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas de 
estimação; condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. 

7.3 – O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. 
7.4 – É expressamente vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 
7.6 – Não será necessária abertura de RS ou RC nos processos de Adiantamento, Água, Luz,      

Condomínio, IPTU, Auxílios, Contribuições, Subvenções, Diárias para Servidores, Indenizações e 
Multas/Jetons. 

7.7 – A pessoa jurídica em débito com as seguintes certidões TRABALHISTA, FGTS, CONJUNTA 
(federal), ESTADUAL e MUNICIPAL, como estabelece em Lei, não poderá contratar com o Poder 
Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, conforme disposto no artigo 
195, parágrafo 3º da Constituição Federal e Art. 29 da Lei nº 8.666/93. 

 
7.8 - As especificidades dos procedimentos, bem como seus respectivos fluxogramas pertinentes à  
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e ao Instituto de Previdência da Serra - IPS, 
encontram-se dispostas nos Anexos II a VII desta Instrução Normativa. 
 
7.9 – A presente Norma de Procedimento entrará em vigor a partir da data da publicação do Decreto de 
Aprovação. 
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ANEXO II – PROCEDIMENTOS SESA 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA 

 

6.  Procedimento DISPENSA ART. 24 
6.1 Referência Técnica - Requisitante 

6.1.1 Identifica a necessidade de suprimento (verificando com antecedência os materiais disponíveis no almoxarifado), 
elabora a justificativa, o projeto básico ou termo de referência, informando o consumo mensal, estoque e quantidade 
solicitada. 
6.1.2 Consulta Ata de Registro de Preços em vigência ou contrato e, caso haja, verifica a possibilidade de utilização. 
6.1.3 Abre Processo Administrativo, com a documentação corretamente assinada, e encaminha à Superintendência da área 
para apreciação. 
6.1.4 Informa que a contratação se dará através de dispensa art. 24. 
OBS: Em caso de recursos vinculados por meio de convênios específicos solicitar a gerência a indicação da dotação 
orçamentária correspondente. 

6.2  Superintendente  
6.2.1 Avalia o Termo de referência 
6.2.2 Caso aprove o Termo de referência, dá ciência ao documento e encaminha a Gerência de Suprimentos 

6.3 – Gerência e Suprimentos  
6.3.1 Recebe documentação e analisa. 
6.3.2 Verifica se a documentação está corretamente instruída e se há saldo para compra dentro do limite previsto em Lei. 
6.3.7 Estando corretamente instruída encaminha o processo à Divisão de compras (item 6.4) 
6.3.8 Não estando devidamente instruída volta à superintendência  
 

6.4 –Divisão de Compras  
6.4.1 Analisa o pedido e procede à ampla pesquisa de preços, considerando para tanto os seguintes parâmetros, 
respectivamente: 

a) Resultado da compra anterior e/ou informações constantes no Banco de Preços, desde que constatado a sua 
atualidade com o mercado; 

b) Pesquisa de preços junto a fornecedores regulares no mínimo de 03 orçamentos. 
         6.4.2 Elabora Mapa de Preços e encaminha à Gerência de Suprimentos. 

OBS.1: todos os processos deverão ser instruídos com o(s) documento(s) obtido(s) através do(s) procedimento(s) 
acima elencado(s). 
OBS.2: sendo inviável a realização da ampla pesquisa de mercado, deverão constar nos autos justificativa da gerência 
de suprimentos esclarecendo a restrição de mercado e encaminhando ao setor requisitante para análise e reavaliação 
de especificação, quando couber. 

6.5. Gerência de Suprimentos  
6.5.1 Analisa a documentação e mapa comparativo. 
6.5.2 Encaminha a Área Técnica para analise e emissão de parecer. 

6.6 Referência Técnica – Requisitante 

        6.6.1 – Analisa as propostas/documentação técnica e emiti Parecer Técnico 
        6.6.2 – Encaminha o processo a Gerência de Suprimentos; 
6.7. Gerência de Suprimentos  
       6.7.1 Encaminha a CAD/SESA(Comissão de Avaliação de Despesa da SESA). 
6.8.  CAD/SESA 
       6.8.1 Analisa Despesa, caso aprovada encaminha a Gerencia de Suprimentos 
6.9. Gerência de Suprimentos  

6.9.1 Encaminha ao Fundo Municipal de Saúde para indicação orçamentária e disponibilização do recurso orçamentário. 
6.10 – Fundo Municipal de Saúde  

6.10.1 Havendo disponibilidade de recurso orçamentário, providencia o FIPO’s e Encaminha ao Setor de compras; 
6.10.2 Não havendo disponibilidade retorna a superintendência para avaliação. 

6.9 – Divisão de Compras  
6.9.1  Emite Requisição de Compras (RC) e/ou Serviços (RS),  
6.9.2  Encaminha à Gerência de Suprimentos 

6.10 – Gerência e Suprimentos  
6.10.1  Providencia a assinatura na Requisição 

6.11 – SESA/SEC  
6.11.1 – se aprovar autoriza despesa e emissão de nota de reserva e envia COAD; 

6.12 – COAD 
        6.12.1 – Analisa a solicitação e encaminha à SEPLAE/DPEF para emissão da Nota de Reserva; 
6.13 – SEPLAE/DPEF 
        6.13.1 – Emite a Nota de Reserva e encaminha à Gerência de Suprimentos; 
6.14 – Divisão de Compras          
           6.14.1 – Emite integração contábil  
6.15 – SESA/SEC 
         6.15.1 – autoriza a emissão de nota de empenho e envia a SEFA/DC; 
6.16 – SEFA/CONTABILIDADE 
    6.16.1 – Analisa quanto à regularidade fiscal. 
    6.16.2 – Caso a situação esteja irregular, atualiza Certidões ou devolve o processo para providências 
                à Secretaria de origem. 
    6.16.3 – Estando regular, empenha com a data corrente do dia. 
    6.16.4 – Emite Nota de Empenho e anexa ao processo. 
6.17 - Divisão de Compras  
   6.17.1 - Confere se o processo foi empenhado de acordo com o solicitado; 
   6.17.2 – Caso seja necessário elaboração de contrato segue o item 6.18, caso não seja segue o item 6.19. 
6.18 - Divisão de Contratos     6.18.1 – Solicita a SEAD número de contrato no Sistema SMAR; 
    6.18.2 - Confere e elabora contrato; 



 

    6.18.3 - Encaminha o contrato a SESA/SEC para assinatura. 
    6.18.4 – Emite AF/OS no Sistema Smar; 
    6.18.5 - Encaminha o contrato assinado e a AF/OS ao fornecedor; ou o convoca para assinatura do contrato e retirada da 
AF/OS na SESA/Divisão de Contratos e Convênios. 

    6.18.6 - Prepara o resumo do extrato do contrato e providencia a publicação (DIO ES; Jornal de Grande circulação; Site Serra 
Online), no que couber; 
    6.18.7 – Lança o contato no Sistema Contratos Web; 
    6.18.8 - Anexa cópia da publicação ao processo; 
    6.18.9 – Encaminha uma cópia do contrato e AF/OS ao Setor Solicitante ou almoxarifado SESA; 
    6.18.10– Arquiva o processo na Divisão de Contratos/Convênios/Registro de Preços. 
6.19 –Divisão de Compras  
    6.19.1 – Emite AF/OS no Sistema Smar; 
    6.19.2 - Encaminha a AF/OS ao fornecedor;  
    6.19.3 – Encaminha o processo ao Setor Requisitante para aguardar Nota Fiscal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXO III – FLUXOGRAMA SESA 

 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA 

 
Unidade Requisitante Superintendente  Gerência de 

Suprimentos 
Divisão de Compras Gerência de 

Suprimentos 
Referência Técnica 

- Requisitante 
Gerência de 
Suprimentos 

CAD/SESA Gerência de 
Suprimentos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

 
 
 
 
 
 
 

Projeto Básico 
ou Termo de 
Referência 

Instaurar o 
processo 
administrativo 
e encaminhar 
para 
Superintendent
e da área 

 

Avalia o Termo 
de referência 

Caso aprove o 
Termo de 
referência, 
autoriza  e 
encaminha a 
Gerência de 
Suprimentos 

Recebe 
documentação 
e analisa 

Verifica se a 
documentação 
está 
corretamente 
instruída e se 
há saldo para 
compra dentro 
do limite 
previsto em Lei 

Estando 
corretamente 
instruída 
encaminha o 
processo à 
Divisão de 
compras (item 
6.4)saldo para 
compra dentro 
do limite 
previsto em Lei 

Não estando 
devidamente 
instruída volta 
à 
superintendênc
ia saldo para 
compra dentro 
do limite 
previsto em Lei 

Analisa o pedido e procede à 
ampla pesquisa de preços, 
considerando para tanto os 
seguintes parâmetros, 
respectivamente: 

a) Resultado da compra anterior 
e/ou informações constantes 
no Banco de Preços, desde 
que constatado a sua 
atualidade com o mercado; 
Pesquisa de preços junto a 
fornecedores regulares no 
mínimo de 03 orçamentos. 

Elabora Mapa de Preços e 
encaminha à Gerência de 
Suprimentos. 
 
OBS.1: todos os processos 
deverão ser instruídos com o(s) 
documento(s) obtido(s) através 
do(s) procedimento(s) acima 
elencado(s). 
 
OBS.2: sendo inviável a 
realização da ampla pesquisa 
de mercado, deverão constar 
nos autos justificativa da 
gerência de suprimentos 
esclarecendo a restrição de 
mercado e encaminhando ao 
setor requisitante para análise 
e reavaliação de especificação, 
quando couber. 
 

Analisa a 
documentação 
e mapa 
comparativo. 
 

Encaminha a 
Área Técnica 
para analise e 
emissão de 
parecer. 

Analisa as 
propostas/docu
mentação 
técnica e emiti 
Parecer 
Técnico 
 

Encaminha o 
processo a 
Gerência de 
Suprimentos; 

Encaminha a 
CAD/SESA 
(Comissão de 
Avaliação de 
Despesa da 
SESA). 

Analisa 
Despesa, caso 
aprovada 
encaminha a 
Gerencia de 
Suprimentos 

Encaminha ao 
Fundo 
Municipal de 
Saúde para 
indicação 
orçamentária e 
disponibilizaçã
o do recurso 
orçamentário 



 

 
Fundo Municipal de 

Saúde 
Divisão de 
Compras  

Gerência e 
Suprimentos 

SESA/SEC COAD SEPLAE/DPEF Divisão de 
Compras          

SESA/SEC SEFA/CONTABILIDADE 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havendo 
disponibilidade 
de recurso 
orçamentário, 
providencia o 
FIPO’s e 
Encaminha ao 
Setor de 
compras 

Não havendo 
disponibilidade 
retorna a 
superintendên
cia para 
avaliação. 

Emite 
Requisição de 
Compras (RC) 
e/ou Serviços 
(RS), 

Encaminha à 
Gerência de 
Suprimentos 

Providencia a 
assinatura na 
Requisição 

se aprovar 
autoriza 
despesa e 
emissão de 
nota de 
reserva e 
envia COAD 

Analisa a 
solicitação e 
encaminha à 
SEPLAE/DPE
F para 
emissão da 
Nota de 
Reserva; 

Emite a Nota 
de Reserva e 
encaminha à 
Gerência de 
Suprimentos 

Emite 
integração 
contábil 

autoriza a 
emissão de 
nota de 
empenho e 
envia a 
SEFA/DC 

Analisa quanto 
à regularidade 
fiscal. 

Caso a 
situação esteja 
irregular, 
atualiza 
Certidões ou 
devolve o 
processo para 
providências 
                à 
Secretaria de 
origem 

Estando 
regular, 
empenha com 
a data corrente 
do dia 

Emite Nota de 
Empenho e 
anexa ao 
processo. 



 

 
Divisão de Compras Divisão de Contratos      Divisão de Compras 

   
Confere se o 
processo foi 
empenhado de 
acordo com o 
solicitado 

Caso seja 
necessário 
elaboração de 
contrato segue 
o item 6.18, 
caso não seja 
segue o item 
6.19. 

Solicita a SEAD número de contrato 
no Sistema SMAR 

Confere e elabora contrato 

Encaminha o contrato a SESA/SEC 
para assinatura. 

Emite AF/OS no Sistema Smar; 

Encaminha o contrato assinado e a 
AF/OS ao fornecedor; ou o convoca 
para assinatura do contrato e 
retirada da AF/OS na SESA/Divisão 
de Contratos e Convênios 

Prepara o resumo do extrato do 
contrato e providencia a publicação 
(DIO ES; Jornal de Grande 
circulação; Site Serra Online), no 
que couber 

Lança o contato no Sistema Contratos 
Web 

Anexa cópia da publicação ao 
processo 

Encaminha uma cópia do contrato e 
AF/OS ao Setor Solicitante ou 
almoxarifado SESA 

Arquiva o processo na Divisão de 
Contratos/Convênios/Registro de 
Preços 

Emite AF/OS 
no Sistema 
Smar; 

Encaminha a 
AF/OS ao 
fornecedor; 

Encaminha o 
processo ao 
Setor 
Requisitante 
para aguardar 
Nota Fiscal. 



 

 

ANEXO IV – PROCEDIMENTOS SEOB 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA 

 

6. Procedimentos: Dispensa de Licitação, Art. 24, I e II, Lei 8.666/93 
 

6.1 - Unidade Requisitante 

6.1.2 - Verifica a necessidade de contratação de obras e serviços, elabora a Justificativa, o 
Projeto Básico ou Termo de Referência – TR, Projeto Executivo, Planilhas e Cronograma. 

6.1.1.1 - Elabora o PAD com a requisição de contratação de obra ou serviço juntamente com 03 (três) 
orçamentos no mínimo, ou planilhas orçamentárias.  
6.1.1.2 - Providencia a instauração do processo administrativo para  contratação da obra ou serviço. 
6.1.1.3 - Encaminha os autos com autorização do Secretário da Pasta ao ordenador de despesa para análise 
e aprovação da mesma. 

 
6.2 - Ordenador de Despesa 

6.2.1 - Recebe e analisa a solicitação. 
6.2.2 - Encaminha os autos devidamente autorizados a COAD. 

 
6.3 – COAD 

6.3.3 - Recebe o processo, inclui na pauta da próxima reunião. 
6.3.4 - Na plenária da COAD, o processo é submetido a análise do Presidente e os membros, 

para aprovação ou não. 
6.3.1.1 - Caso a despesa seja aprovada, o processo é enviado para a SEPLAE/DPEF que 

providencia a reserva de saldo orçamentário e encaminha a SEOB. Caso a despesa 
não seja autorizada o processo é devolvido ao setor requisitante para arquivamento do 
mesmo ou que faça novas justificativas para no momento oportuno o mesmo seja 
submetido a nova análise da COAD. 

 
6.4 – SEOB 

6.4.1 - Recebe o processo, analisa o conteúdo do mesmo, realizando todas conferências possíveis 
para saneamento devidos existentes no mesmo, no que tange as especificações do objeto constante 
no Termo de Referência ou Projeto Básico. 
6.4.2 - Estando o processo apto a prosseguir, inicia-se a fase de averiguação do preço de mercado 
praticado para a aquisição do objeto pretendido. 
6.4.3 – Elabora as planilhas comparativas de preços com mapa de apuração. 
6.4.6 – Solicita emissão de empenho por meio do sistema de materiais. 
6.4.7 - Encaminha o processo ao ordenador de despesa para autorização de empenho. 

 
6.5 – SECRETÁRIO DA PASTA/ORDENADOR DE DESPESA 
 
 6.5.1 - Recebe o processo. 
 6.5.2 - Autoriza o Empenho. 
 6.5.3 – Encaminha o processo a SEFA/DC 
 
6.6 – SEFI/DC 
 

6.6.4 - Recebe o processo. 
6.6.5 - Emite a Nota de Empenho. 
6.6.6 - Encaminha o processo a SEOB. 
 



 

6.7 – SEOB 
 

6.7.1 – Recebe o processo  
6.7.2 – Emite a ordem serviço. 
6.7.3 – Encaminha o processo para o ordenador de despesa para assinatura da OS e envio da 
mesma ao fornecedor contratado através da dispensa. 
 

6.8 –  AUTORIDADE COMPETENTE 
 
 6.8.1 – Recebe o processo. 
 6.8.2 – Assina a OS e envia a mesma ao fornecedor contratado através da dispensa. 
  
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
 
6.9 – SECRETARIA REQUISITANTE 
 

6.9.1 – Recebe o processo. 
6.9.2 – Encaminha o processo ao gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução 
dos serviços contratados. 
6.9.3 – O gestor e o fiscal do contrato recebem os pedidos de pagamentos referentes à prestação de 
serviços através de medições realizadas pelo contratado. 
6.9.4 – O gestor e o fiscal do contrato realizam as devidas conferências dos valores das medições 
efetuados pela empresa em observância na qualidade, quantitativos, e prazos da execução do 
serviço. 
6.9.5 – Encaminha o processo ao ordenador de despesa, para autorização de pagamento pertinente 
ao serviço prestado conforme medição e nota fiscal apresentada estando estas devidamente 
atestadas. 
6.9..6 – Anexa o BRS para entrada e saída do serviço. 

 
6.10 – ORDENADOR DE DESPESA 

6.10.1 – Recebe o processo. 
6.10.2 – Autoriza o pagamento da despesa referente à contratação do serviço, em favor do 
fornecedor e encaminha o processo para a SEFA. 

 
6.11 – SEFA 

6.11.1 – Recebe o processo. 
6.11.2 – A SEFA/DC realiza a conferência de toda documentação, executa todos os lançamentos 
necessários e efetua a liquidação. 
6.11.3 – A SEFA/DF efetua o pagamento. 
6.11.3 – Após, encaminha o processo a secretaria requisitante para continuidade no 
acompanhamento e fiscalização do contrato vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXO V – FLUXOGRAMA SEOB 

 
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS POR DISPENSA 

 
Unidade Requisitante ORDENADOR DE 

DESPESA 
COAD 

 
SEOB Secretario da Pasta SEFA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    
Recebe e 
analisa a 

solicitação 

Analisa e 
encaminha 

sua 
aceitação 

para o 
Ordenador 

Empenha e 
envia a 

SEOB/CPL 

Confere a 
documentaçã

o, e faz o 
pagamento 

Após 
encaminha o 
processo para 
a Unidade 
Requisitante 
para ciência 
do pagamento 
e para o 
mesmo fazer 
o 
arquivamento 

Inclui na pauta da 
próxima reunião 

Análise do 
Presidente e os 
membros, para 

aprovação ou não 

Aprovada 
SEOB para que 
providencie a 
Requisição de 

compras/Serviços 
Despesa não seja 

autorizada o 
processo é 

devolvido ao setor 
requisitante para 
arquivamento do 
mesmo ou que 

faça novas 
justificativas para 

no momento 
oportuno o 

mesmo seja 
submetido à nova 
análise da COAD, 

envia a SEOB 

Projeto Básico ou 
Termo de 

Referência, 
projeto executivo 

e planilha 
orçamentária 

 

Arquiva e 
conclui o 
processo 

Assina OS e 
envia para o 

gestor do 
contrato 

Se for 
serviço 
acompanha 
a execução 
e autoriza o 
pagamento 
e envia para 
a SEFA.  

Após 
empenhado, 
emite a O.S.. 
 

Encaminha o processo para o ordenador 
de despesa para assinatura da OS e envio 
da mesma ao fornecedor  vencedor 
 

Após a assinatura da Ordem de Serviço será encaminhado ao gestor para 
acompanhamento do serviço  

Encaminha 
os autos 

devidament
e 

autorizados 
a COAD 

Após ser 
encaminhado 
pelo Secretario 
da pasta a 
aceitação 
manda a SEFA 
para empenho  

È feita a analise do 
conteúdo, estando 
apto a prosseguir 

 

Providenciada a 
Requisição de 

Serviços. O processo 
é encaminhado a 

SEPLAE/DPEF para 
emissão da reserva 

orçamentária 
Elaborar Pad e 
com planilha 
orçamentária 

Instaurar o 
processo 
administrativo 
e encaminhar 
para o 
ordenador  

 

Analisa o preço de 
mercado, elabora as 
planilhas comparativas 
de preço e coloca o 
mapa de apuração 

Solicita por meio do sistema o pedido de empenho e envia para 
o Ordenador de Despesa para autorização de empenho 



 

ANEXO VI – PROCEDIMENTOS IPS 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA 

 

6. Procedimentos: Dispensa de Licitação, Art. 24, I e II, Lei 8.666/93 
 

6.1. Setor Requisitante 
6.1.1. Verifica a necessidade de aquisição do produto, obra ou serviço e elabora a 
Justificativa através de Comunicação Interna – CI  

6.1.2. Encaminha a CI ao protocolo, com antecedência mínima de 180 dias 
 

6.2. Protocolo do IPS 
6.2.1. Recebe a Comunicação Interna – CI 
6.2.2. Autua o processo administrativo 
6.2.3. Encaminha os autos do processo ao Departamento Administrativo no prazo máximo de 
1 dia 

 
6.3. Departamento Administrativo 

6.3.1. Recebe os autos do processo  
6.3.2. Verifica se há o objeto disponível no almoxarifado, patrimônio ou se existe outros 
setores com a mesma necessidade 
6.3.2.1. Se houver objeto no almoxarifado e/ou patrimônio disponível: comunica ao setor 
requisitante que deve formular o pedido por “Formulário de Requisição” e arquiva os autos 
6.3.2.2. Se houver processo em curso que se encontre em fase que possibilite a inclusão do 
objeto solicitado: anexa o pedido ao processo para tramitação conjunta 
6.3.2.3. Se não houver o objeto no almoxarifado e/ou patrimônio, e na ausência de processo 
em curso ou na impossibilidade de inclusão: devolve os autos ao Setor Requisitante para 
elaboração de Projeto Básico/Termo de Referência, no prazo máximo de 2 dias  
 

6.4. Setor Requisitante 
6.4.1. Recebe os autos do processo 
6.4.2. Solicita arquivamento do pedido ou elabora o Projeto Básico/Termo de Referência – 

TR e anexa aos autos, no prazo máximo de 15 dias 
6.4.3. Encaminha o processo à Presidência  

             
6.5. Presidência  

6.5.1. Recebe os autos do processo  
6.5.2. Analisa o pedido 

6.5.2.1. Se não for favorável à contratação encaminha o processo, no prazo máximo de 3 
dias, para arquivamento no Departamento Administrativo  

6.5.2.2. Se for favorável à contratação encaminha o processo para a Diretoria Administrativa e 
Financeira – DAF no prazo máximo de 3 dias 

 
 
 

6.6. Diretoria Administrativa e Financeira  
6.6.1. Recebe os autos do processo  
6.6.2. Analisa e se manifesta sobre o pedido 
6.6.3. Encaminha ao Departamento Administrativo, no prazo máximo de 3 dias 
 

6.7. Departamento Administrativo 
6.7.1. Recebe os autos do processo  
6.7.2. Encaminha a servidor designado para cotação de preços, no prazo máximo de 3 dias 

6.7.2.1. Servidor designado para cotação de preços 
6.7.2.1.1. Recebe os autos do processo 
6.7.2.1.2. Procede a cotação de preço, observando ainda o seguinte: 

6.7.2.1.2.1. Encaminha o projeto básico ou termo de referência para empresas 
fornecedoras do produto, serviço ou obra 
6.7.2.1.2.2. Obtém no mínimo 03 (três) propostas de preços válidas e anexa aos 
autos 



 

6.7.2.1.2.3. Emite as certidões negativas das empresas fornecedoras das propostas, 
anexando aos autos do processo 
6.7.2.1.2.4. Elabora mapa de orçamento, anexando aos autos do processo  

6.7.2.1.3. Encaminha ao Chefe do Departamento Administrativo no prazo máximo 
de 30 dias 

6.7.3. Chefe do Departamento Administrativo 
6.7.3.1. Recebe os autos do processo 
6.7.3.2. Analisa a documentação dos autos do processo 
6.7.3.3. Encaminha ao Setor requisitante no prazo máximo de 3 dias 

 
6.8. Setor Requisitante 

6.8.1. Recebe os autos do processo  
6.8.2. Analisa as propostas e manifesta se estão de acordo com o objeto solicitado 
6.8.3. Encaminha os autos do processo ao Departamento Administrativo no prazo máximo de     

3 dias 
 

6.9. Departamento Administrativo 
6.9.1. Recebe os autos do processo 
6.9.2. Analisa o despacho do Setor Requisitante  
6.9.3. Se o Setor Requisitante concordar com as propostas cotadas: encaminha o processo 

para o Departamento de Contabilidade 
6.9.4. Se o Setor Requisitante não concordar com as propostas cotadas: encaminha o 

processo para o servidor designado para efetuar novas cotações de preços no prazo máximo 
de 10 dias, adotando-se novamente os procedimentos dos itens 6.7.2.1 a 6.9.1. 

 
6.10. Departamento de Contabilidade 

6.10.1. Recebe os autos do processo  
6.10.2. Informa a dotação orçamentária 
6.10.3. Encaminha o processo para Departamento Administrativo no prazo máximo de 3 dias 
 

6.11. Departamento Administrativo 
6.11.1. Recebe os autos do processo  
6.11.2. Analisa o processo: 

6.11.2.1. Caso haja dotação orçamentária para aquisição do objeto: informa a estimativa de 
preço; e solicita: autorização para a contratação do objeto cotado, enquadramento em 
modalidade de licitação e autorização de pré-empenho e encaminha o processo ao 
Diretor Presidente, no prazo máximo de 2 dias. 

6.11.2.2. Caso não haja dotação orçamentária para aquisição do objeto, encaminha o processo 
para o Diretor Presidente solicitando autorização para arquivamento do processo, no 
prazo máximo de 2 dias 

 
6.12. Presidência  

6.12.1. Recebe os autos do processo  
6.12.2. Autoriza a contratação do objeto cotado 
6.12.3. Informa a modalidade de licitação a ser aplicada, citando o artigo da Lei nº 8.666/93 e/ou da 

Lei nº 10.520/02. 
6.12.4. Autoriza emissão pré-empenho 
6.12.5. Encaminha o processo para Diretor Administrativo e Financeiro, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.13. Diretor Administrativo e Financeiro  

6.13.1. Recebe os autos do processo  
6.13.2. Manifesta, supervisionando as atividades administrativas e financeiras 
6.13.3. Encaminha o processo ao Departamento de Contabilidade, no prazo máximo de 3 dias 
 

6.14. Departamento de Contabilidade 
6.14.1. Recebe os autos do processo  
6.14.2. Emite pré-empenho 
6.14.3. Encaminha o processo para Diretor Administrativo e Financeiro – DAF no prazo máximo de 3 

dias 
 

6.15. Diretor Administrativo e Financeiro – DAF  



 

6.15.1. Recebe os autos do processo  
6.15.2. Assina o pré-empenho 
6.15.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente, no prazo máximo de 3 dias 
 

6.16. Presidência  
6.16.1. Recebe os autos do processo  
6.16.2. Assina o pré-empenho 
6.16.3. Encaminha o processo para Departamento Administrativo, no prazo máximo de 3 dias 
 

6.17. Departamento Administrativo 
6.17.1. Recebe os autos do processo  
6.17.2. Analisa o processo 
6.17.3. Manifesta-se, e o processo segue um dos 2 (dois) procedimentos: 

6.17.3.1. Se a contratação for por dispensa de licitação, sem emissão de contrato, segue o item 
6.18 a 6.24.2 

6.17.3.2. Se a contratação for por dispensa de licitação, com emissão de contrato, segue o item 
6.25 a 6.34.2 

 
DISPENSA SEM EMISSÃO DE CONTRATO 

 
6.18. Departamento Administrativo 

6.18.1. Emite Minuta de Ordem de Fornecimento/Serviço  
6.18.2. Encaminha o processo para Diretor Administrativo e Financeiro – DAF no prazo máximo de 3 

dias 
 

6.19. Diretor Administrativo e Financeiro  
6.19.1. Recebe os autos do processo  
6.19.2. Autoriza emissão de nota de empenho 
6.19.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente, no prazo máximo de 3 dias 
 

6.20. Presidência  
6.20.1. Recebe os autos do processo  
6.20.2. Autoriza emissão de nota de empenho 
6.20.3. Encaminha o processo para Departamento de Contabilidade, no prazo máximo de 3 dias 

 
 

6.21. Departamento de Contabilidade 
6.21.1. Recebe os autos do processo  
6.21.2. Emite a nota de empenho, colhe assinatura do servidor emitente e do Contador 
6.21.3. Encaminha para o Diretor Presidente, no prazo máximo de 02 dias 

 
6.22. Presidência  

6.22.1. Recebe os autos do processo  
6.22.2. Assina nota de empenho 
6.22.3. Encaminha o processo para Diretor Administrativo e Financeiro, no prazo máximo de 1 dia 

 
6.23. Diretor Administrativo e Financeiro  

6.23.1. Recebe os autos do processo  
6.23.2. Assina nota de empenho 
6.23.3. Encaminha o processo ao Departamento Administrativo, no prazo máximo de 1 dia 

 
6.24. Departamento Administrativo 

6.24.1. Recebe os autos do processo 
6.24.2. Emite a ordem de fornecimento/serviço no prazo máximo de 3 dias, e segue o procedimento 

descrito a partir do item 6.35 
 
DISPENSA COM EMISSÃO DE CONTRATO 
 

6.25. Departamento Administrativo 
6.25.1. Anexa a documentação da empresa 
6.25.2. Encaminha os autos do processo para Assessoria Jurídica no prazo máximo de 5 dias 



 

 
6.26. Assessoria Jurídica  

6.26.1. Recebe os autos do processo 
6.26.2. Analisa e elabora minuta de contrato.  
6.26.3. Encaminha ao Departamento Administrativo no prazo máximo de 10 dias úteis 

 
6.27. Departamento Administrativo 

6.27.1. Recebe os autos do processo 
6.27.2. Elabora o Contrato conforme minuta 
6.27.3. Informa ao servidor gestor do contrato e ao servidor fiscal do contrato 
6.27.4. Encaminha à empresa para assinatura no prazo máximo de 3 dias 

6.27.4.1. Empresa fornecedora 
6.27.4.1.1. Recebe o contrato, providência a assinatura, após devolve ao Departamento 

Administrativo no prazo máximo de 5 dias 
6.27.5. Departamento Administrativo 

6.27.5.1. Recebe o Contrato 
6.27.5.2. Encaminha ao Diretor Presidente, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.28. Diretor Presidente 

6.28.1. Recebe o contrato e assina e autoriza a emissão de nota de empenho 
6.28.2. Encaminha a Diretoria Administrativa e Financeira, no prazo máximo de 3 dias 

  
6.29. Diretoria Administrativa e Financeira: 

6.29.1. Recebe os autos do processo 
6.29.2. Manifesta 
6.29.3. Encaminha ao Departamento de Administrativo, no prazo máximo de 2 dias  

 
6.30. Departamento Administrativo 

6.30.1. Recebe os autos do processo 
6.30.2. Publica o contrato 
6.30.3. Elabora o mapa de resumo do contrato anexando-o aos autos do processo 
6.30.4. Encaminha para o Departamento de Contabilidade 

 
6.31. Departamento de Contabilidade 

6.31.1. Recebe os autos do processo 
6.31.2. Cadastra o contrato no sistema de contabilidade; 
6.31.3. Emite a nota de empenho, colhe assinatura do servidor emitente e do contador 
6.31.4. Encaminha a Diretoria Administrativa e Financeira, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.32. Diretor Administrativo e Financeiro  

6.32.1. Recebe os autos do processo  
6.32.2. Assina nota de empenho 
6.32.3. Encaminha o processo para o Diretor Presidente, no prazo máximo de 1 dia 

 
6.33. Presidência 

6.33.1. Recebe os autos do processo  
6.33.2. Assina nota de empenho 
6.33.3. Encaminha o processo ao Departamento Administrativo, no prazo máximo de 1 dia 

 
6.34. Departamento Administrativo 

6.34.1. Recebe os autos do processo 
6.34.2. Emite a ordem de fornecimento/serviço no prazo máximo de 3 dias, e segue o procedimento 

descrito a partir do item 6.35 
 
A PARTIR DO ITEM SEGUINTE O PROCEDIMENTO SE UNIFICA 
 

6.35. Departamento Administrativo 
6.35.1. Recebe o produto e/ou serviço  
6.35.2. Encaminha os autos do processo com a nota fiscal para o fiscal do contrato 
6.35.3. Nos casos de produtos de consumo ou permanente que não possuem contrato; encaminha 

os autos do processo para o servidor responsável pelo almoxarifado e/ou patrimônio para 



 

conferência e ateste de nota fiscal no prazo máximo de 3 dias 
 

6.36. Fiscal do Contrato e/ou servidor responsável pelo almoxarifado/patrimônio 
6.36.1. Recebe os autos do processo 
6.36.2. Confere os produtos e/ou serviços e atesta a nota fiscal 
6.36.3. Encaminha o processo ao Departamento Administrativo no prazo máximo de 3 dias 
 

6.37. Departamento Administrativo 
6.37.1. Recebe os autos do processo 
6.37.2. Encaminha para o servidor designado no prazo máximo de 3 dias 
6.37.3. Servidor designado  

6.37.3.1. Recebe os autos do processo 
6.37.3.2. Verifica se as certidões negativas do fornecedor estão dentro do prazo de validade 
6.37.3.3. Encaminha o processo para o Chefe do Departamento Administrativo solicitando 

liquidação e pagamento no prazo máximo de 3 dias 
6.37.4. Chefe do Departamento Administrativo 

6.37.4.1. Recebe os autos do processo 
6.37.4.2. Manifesta, solicitando autorização para liquidação e pagamento 
6.37.4.3. Encaminha para a Diretoria Administrativa e Financeira no prazo máximo de 3 dias 

 
6.38. Diretor Administrativo e Financeiro  

6.38.1. Recebe os autos do processo 
6.38.2. Profere despacho autorizando liquidação e pagamento 
6.38.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente no prazo máximo de 3 dias 

 
6.39. Presidência  

6.39.1. Recebe os autos do processo 
6.39.2. Profere despacho autorizando liquidação e pagamento 
6.39.3. Encaminha ao Departamento de Contabilidade no prazo máximo de 3 dias 

 
6.40. Divisão de Contabilidade 

6.40.1. Recebe os autos do processo 
6.40.2. Analisa a documentação, de acordo com o tipo de processo de despesa 
6.40.3. Emite a Nota de Liquidação de acordo com a Nota de Empenho efetuado, o qual poderá ser: 

ordinário, global ou por estimativa, colhe assinatura do servidor emitente e do contador  
6.40.4. Encaminha o processo para a Diretoria Administrativa e Financeira no prazo máximo de 3 

dias 
 

6.41. Diretor Administrativo e Financeiro  
6.41.1. Recebe os autos do processo 
6.41.2. Assina a nota de liquidação 
6.41.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente no prazo máximo de 3 dias 

 
6.42. Presidência  

6.42.1. Recebe os autos do processo 
6.42.2. Assina a nota de liquidação 
6.42.3. Encaminha ao Departamento Financeiro no prazo máximo de 3 dias 

 
6.43. Departamento Financeiro 

6.43.1. Recebe os autos dos processos 
6.43.2. Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal e da nota de liquidação 
6.43.3. Confirma a existência de saldo na conta corrente  

6.43.3.1. Na ausência de saldo, consulta o Comitê de Investimento e solicita emissão de APR - 
Autorização de Aplicação e Resgate 

6.43.3.2. Existindo saldo na conta corrente  
6.43.4. Encaminha o processo ao Departamento de Contabilidade, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.44. Departamento de Contabilidade 

6.44.1. Recebe os autos dos processos 
6.44.2. Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal e da nota de liquidação 
6.44.3. Insere no sistema contábil os dados do fornecedor, identificando a conta de débito e crédito 



 

gerando a Nota de Ordem de Pagamento 
6.44.4. Imprime uma cópia da OP para conferência dos dados e verifica a regularidade fiscal dos 

Prestadores de Serviços e/ou Fornecedores 
6.44.5. Emite a Emite a OP definitiva, colhe assinatura do servidor emitente, do contador  e anexa ao 

processo 
6.44.6. Encaminha o processo ao Diretor Administrativo e Financeiro, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.45. Diretor Administrativo e Financeiro 

6.45.1. Recebe os autos dos processos 
6.45.2. Assina a nota de ordem de pagamento 
6.45.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.46. Presidência do IPS  

6.46.1. Recebe os autos dos processos 
6.46.2. Assina a nota de ordem de pagamento  
6.46.3. Encaminha o processo a Tesouraria, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.47. Tesouraria 

6.47.1. Recebe os autos dos processos 
6.47.2. Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal, da nota de liquidação e a nota de ordem de 

pagamento 
6.47.3. Agenda o pagamento no sistema bancário 
6.47.4. Comunica via e-mail ao Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro o 

agendamento do pagamento e solicita a confirmação; 
6.47.5. Confere via sistema bancário se o pagamento foi efetivado 
6.47.6. Emite comprovante de pagamento e extrato bancário anexando ao processo 
6.47.7. Emite Nota de Pagamento 
6.47.8. Encaminha o processo ao Diretor Administrativo e Financeiro, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.48. Diretor Administrativo e Financeiro 

6.33.1. Recebe os autos dos processos 
6.33.2. Assina a nota de pagamento 
6.33.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente, no prazo máximo de 3 dias 

 
6.49. Presidência do IPS  

6.49.1. Recebe os autos dos processos 
6.49.2. Assina a nota de pagamento  
6.49.3. Encaminha os processos ao Departamento Administrativo 
 

6.50. Departamento Administrativo 
6.50.1. Recebe o processo e aguarda os próximos pagamentos do contrato; ou remete para 

arquivamento, caso o contrato esteja concluído no prazo máximo de 3 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII – FLUXOGRAMA IPS 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA 
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Aprovação:
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
1. Finalidade:  
 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos referentes à aquisição de bens e serviços mediante 
licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade. 

 
2. Abrangência: 
 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 

Constituição Federal. 
Lei Orgânica do Município da Serra. 
Leis Federais nº 4.320/1964, nº 8.666/1993  
Resolução nº 174/02 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES. 
Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e alterações 
 

4. Conceitos: 
 

Inexigibilidade - É toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 
adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais. 

AF   - Autorização de Fornecimento. 

BRM/S  - Boletim de Recebimento de Mercadoria/Serviço. 

COAD  - Comissão Orçamentária Administrativa de Despesas. 

OS   - Ordem de Serviço. 



                                                                                                                                    
 

PAD  - Pedido de Autorização de Despesa. 

PPA  - Plano Plurianual. 

RC   - Requisição de Compras. 

RS   - Requisição de Serviços. 

SMARcp  - Sistema de Gestão de execução Orçamentária e Contabilidade Pública. 

SIGAP - Sistema Gestor de Atendimentos e Processos. 

SMARma  - Sistema de Gestão de Materiais, Compras, Almoxarifado, Patrimônio e Contratos. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
 

Compete às Unidades Administrativas controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 
6. Procedimentos: Inexigibilidade de Licitação 
 

6.1.  Unidade Requisitante 

 

6.1.1. Emite o pedido de autorização de despesa PAD/Requisição; 
6.1.2. Emite justificativa e indica recursos financeiros para realização; 
6.1.3. Junta parecer técnico (justificativa) caracterizando a razão da dispensa ou inexigibilidade e motiva a 
escolha do contratado; 
6.1.4. Anexa documentação comprobatória da qualificação técnica do contratado e regularidade fiscal 
(comprovação preço de mercado); 

 
6.2. Protocolo Geral – SEAD/DATA/DP 

 

6.2.1. Recebe o PAD/Requisição e formaliza o processo com os demais documentos; 
6.2.2. Encaminha ordenador de despesa, tomar ciência e autorizar; 
6.2.3. Após encaminha ao COAD, quando for o caso, de acordo com os termos do Decreto Municipal     

5.280/2014. 
 
6.3. Comissão de Autorização de Despesa – COAD 
6.3.1. Recebe o processo, analisa a despesa para aprovação; 
6.3.2. Caso a despesa não for aprovada, encaminha o processo à unidade requisitante; 
6.3.3. Despesa aprovada encaminha o processo ao ordenador de despesa, para que este encaminha a 
Procuradoria Geral para análise e parecer da legalidade e minuta do contrato; 
 
6.4. Procuradoria Geral – PROGER 
6.4.1. Recebe o processo, emite parecer jurídico com minuta do contrato; 
6.4.2. Encaminha a SEAD/DAM, para providenciar integralização dentro do sistema de materiais; 
 
6.5. Departamento de Administração Materiais 
6.5.1. Providencia requisição dentro do sistema integrado de materiais; 
6.5.1. Encaminha a SEPLAE/DPEF para reserva orçamentária; 
 
6.6. Divisão de planejamento Econômico e Financeiro – SEPLAE/DPEF 
6.6.1. Recebe o processo; 
6.6.2. Emite nota de reserva orçamentária; 
6.6.3. Encaminha a SEAD/DAM; 



                                                                                                                                    
 

      
6.7. Departamento de Administração de Materiais 
6.7.1. Publica a ratificação; 
6.6.2. Emite e solicitação de empenho dentro do sistema integrado de materiais;  
6.6.3. Encaminha o processo para o ordenador de despesa autorizar empenho; 
 
6.8. Secretário da Pasta/ Ordenador de Despesa 
6.8.1. Recebe o processo, toma conhecimento e autoriza emissão de empenho; 
6.8.2. Encaminha o processo para SEFA/DC para empenho; 
  
6.9. Secretaria da Fazenda 
6.9.1. Emite nota de empenho; 
6.9.2. Encaminha a SEAD/DAM, para providenciar o contrato; 
 
6.10. Departamento de Administração de Materiais – SEAD/DAM 
6.10.1. Formaliza o contrato; 
6.10.2. Publica a inexigibilidade ou dispensa da licitação; 
6.10.3. Encaminha para assinatura; 
6.10.4. Cadastra no sistema de contratos e relatório; 
6.10.5. Emite ordem de serviço/fornecimento; 
6.10.6. Encaminha o processo para o gestor acompanhar a execução do contrato; 

 
7. Considerações Finais: 
 

7.1.  Nenhuma requisição será feita sem a adequada caracterização de seus objetos e indicação dos       
recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de 
quem lhe tiver dado causa. 

7.2.  Na abertura dos processos de compras deverão ser observados os seguintes itens: 

- especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; 

- definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização 
prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas de 
estimação;  

- condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. 

7.3.  O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. 

7.4.  É expressamente vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 

7.6.  Não será necessária abertura de RS ou RC nos processos de Adiantamento, Água, Luz,      
Condomínio, IPTU, Auxílios, Contribuições, Subvenções, Diárias para Servidores, Indenizações e 
Multas/Jetons. 

7.7.  A pessoa jurídica em débito com o sistema de Seguridade Social, FGTS e Fazenda Pública 
Municipal, como estabelece em Lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, conforme disposto no artigo 195, parágrafo 3º da 
Constituição Federal e Art. 29 da Lei nº 8.666/93. 

7.8.  De cada fase da licitação, poderá haver interposição de recurso na forma do Art. 109 da Lei nº 
8.666/93. Assim sendo, caso não haja desistência expressa de todos os licitantes em cada uma das 
fases, deverão ser respeitados os prazos legais para cada modalidade licitatória. 

7.9 -  As  especificidades dos procedimentos, bem como seus respectivos fluxogramas pertinentes à  
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e ao Instituto de Previdência da Serra - 
IPS, encontram-se dispostas nos Anexos II a VII desta Instrução Normativa. 

 
7.10 – A presente Norma de Procedimento entrará em vigor a partir da data da publicação do Decreto de 
Aprovação.



 

 
 
 

ANEXO I – FLUXOGRAMA - SEAD 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE (NO CASO DE CONTRATO) 
 

Unidade 
Requisitante 

PROCURADORIA COAD 
 

SEAD/DAM 
 

ORDENADOR DE 
DESPESA 

SEFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recebe o 
processo, 
analisa a 
despesa para 
aprovação; 
Caso a despesa 
não for 
aprovada, 
encaminha o 
processo à 
unidade 
requisitante; 
Despesa 
aprovada 
encaminha o 
processo ao 
ordenador de 
despesa, para 
que este 
encaminha a 
Procuradoria 
Geral para 
análise e 
parecer da 
legalidade e 
minuta do 
contrato. 
 

Emite o 
PAD/Requisição, 
justificativa e indica 
recursos financeiros 
para realização; 
Junta parecer 
técnico (justificativa) 
caracterizando a 
razão da dispensa 
ou inexigibilidade e 
motiva a escolha do 
contratado; Anexa 
documentação 
comprobatória da 
qualificação técnica 
do contratado e 
regularidade fiscal 
(comprovação preço 
de mercado). 
 

Recebe o 
PAD/Requisiçã
o e formaliza o 
processo com 
os demais 
documentos; 
Encaminha 
ordenador de 
despesa, tomar 
ciência e 
autorizar; Após 
encaminha a 
COAD, 
conforme 
Decreto 
Municipal nº 
2.580/2014 
 

Recebe o 
processo, 
emite parecer 
jurídico com 
minuta do 
contrato; 
Encaminha a 
SEAD/DAM, 
para 
providenciar 
integralização 
dentro do 
sistema de 
materiais. 
 

Providencia requisição dentro do 
sistema integrado de materiais; 
Encaminha a SEPLAE/DPEF para 
reserva orçamentária. 
 

Publica a ratificação; Emite e solicitação de 
empenho dentro do sistema integrado de 
materiais; Encaminha o processo para o 
ordenador de despesa autorizar empenho. 
 

Recebe o 
processo, toma 
conhecimento 
e autoriza 
emissão de 
empenho; 
Encaminha o 
processo para 
SEFA/DC para 
empenho; 
 

Emite nota de empenho; 
Encaminha a SEAD/DAM, para 
providenciar o contrato. 
 

Formaliza o contrato; Publica a 
inexigibilidade ou dispensa da licitação; 
Encaminha para assinatura; Cadastra no 
sistema de contratos e relatório; Emite 
ordem de serviço/fornecimento; Encaminha 
o processo para o gestor acompanhar a 
execução do contrato. 
 



 

 
ANEXO II – PROCEDIMENTOS SESA 

 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE INEXIGIBILIDADE 

 
 
 

6.  Procedimentos 
6. Procedimento ( INEXIGIBILIDADE ART. 25) 
 
6.1 Referência Técnica - Requisitante 

6.1.1 Identifica a necessidade de suprimento (verificando com antecedência os materiais disponíveis no 
almoxarifado), elabora a justificativa, o projeto básico ou termo de referência e informa o consumo mensal, 
estoque e quantidade solicitada. 
6.1.2 Consulta Ata de Registro de Preços em vigência ou contrato e, caso haja, verifica a possibilidade de 
utilização. 
6.1.3 Abre Processo Administrativo, com a documentação corretamente assinada, e encaminha à 
Superintendência da área para apreciação. 
6.1.4 Informa que a contratação se dará através de dispensa art. 25; 
6.1.5 Anexa ao processo toda a documentação prevista nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/93; 
6.1.6 Anexa ao processo Carta de exclusividade conforme art. 25 da Lei 8.666/93 
6.1.7 anexa comprovação de valor de mercado(Nota Fiscal ou Contrato Firmado com outro órgão) 
OBS: Em caso de recursos vinculados por meio de convênios específicos solicitar a gerência a indicação da 
dotação orçamentária correspondente. 

6.2  Superintendente  
6.2.1 Avalia o Termo de referência 
6.2.2 Caso aprove o Termo de referência, dá ciência ao documento e encaminha a Gerência de Suprimentos 

6.3 – Gerência e Suprimentos  
6.3.1 Recebe documentação e analisa. 
6.3.2 Verifica se a documentação está corretamente instruída. 
6.3.3 Estando corretamente instruída encaminha o processo considerando: 
6.3.4 Aquisição de material de consumo e contratação de serviços que não necessitem de planilha de custo e 
formação de preços encaminha à Divisão de compras ( item 6.4) 
6.3.5 Não estando devidamente instruída volta à superintendência  

6.4 –Divisão de Compras  
         6.4.1 Elabora Mapa de Preços e encaminha à Gerência de Suprimentos  
6.5. Gerência de Suprimentos  
       6.5.1 Encaminha a CAD/SESA(Comissão de Avaliação de Despesa da SESA). 
6.6.  CAD/SESA 
       6.6.1 Analisa Despesa, caso aprovada encaminha a Gerencia de Suprimentos 
6.7. Gerência de Suprimentos  

6.7.1 Analisa a documentação, mapa comparativo ou planilha de custos. 
6.7.2 Encaminha ao Fundo Municipal de Saúde para indicação orçamentária e disponibilização do recurso 
orçamentário. 

6.8 – Fundo Municipal de Saúde  
6.8.1 Havendo disponibilidade de recurso orçamentário, providencia o FIPO’s e Encaminha ao Setor de 
compras; 
6.8.2 Não havendo disponibilidade retorna a superintendência para avaliação. 

6.9 – Divisão de Compras  
6.9.1  Emite Requisição de Compras (RC) e/ou Serviços (RS)  
6.9.2  Encaminha à SESA/SEC para autorização de despesa 

6.10 – SESA/SEC  
       6.10.1 – Caso autorize a despesa e reserva e encaminha a PROGER para analise e parecer; 
6.11 - PROGER 
       6.11.1 – Emiti Parece Jurídico e encaminha a Gerência de Suprimentos; 
6.12 – Gerência de Suprimentos 
       6.12.1 – Caso haja parecer favorável encaminha a GCM;  
6.13 – CGM 
       6.13.1 – Emite Parecer Técnico e encaminha a Gerência de Suprimentos; 
6.14 – Gerência de Suprimentos 
       6.14.1 – Caso haja parecer favorável encaminha a COAD; 
6.15 – COAD 
        6.15.1 – Analisa a solicitação e encaminha à SEPLAE/DPEF para emissão da Nota de Reserva; 
6.16 – SEPLAE/DPEF 
        6.16.1 – Emite a Nota de Reserva e encaminha à Gerência de Suprimentos; 
6.17 – Gerência de Suprimentos 
        6.17.1 – Elabora termo de Ratificação e Publicação e encaminha a SESA/SEC; 



 

6.18 – SESA/SEC  
        6.18.1 – Ratifica e autoriza a publicação e encaminha a Gerência de Suprimentos; 
6.19 – Gerência de Suprimentos 
        6.19.1 – Publica a Ratificação e emiti integração contábil e encaminha a SESA/SEC para autorização de 
empenho; 
6.20 – SESA/SEC  
        6.20.1 - Autoriza a emissão de empenho e encaminha a SEFA/DC; 
6.21 – SEFA/CONTABILIDADE 
      6.21.1 – Analisa quanto à regularidade fiscal. 
      6.21.2 – Caso a situação esteja irregular, atualiza Certidões ou devolve o processo para providências 
                 à Secretaria de origem. 
    6.21.3 – Estando regular, empenha com a data corrente do dia e anexa ao processo. 
    6.21.4 – Encaminha o processo a Gerência de Suprimentos; 
 
 
6.22. Gerência de Suprimentos  
     6.22.1 – Caso seja necessário elaboração de contrato segue o item 6.23, caso não seja segue o item 6.24. 
6.23 - Divisão de Contratos  
    6.23.1 – Solicita a SEAD número de contrato no Sistema SMAR; 
    6.23.2 - Confere e elabora contrato; 
    6.23.3 - Encaminha o contrato a SESA/SEC para assinatura. 
    6.23.4 – Emite AF/OS no Sistema Smar; 
    6.23.5 - Encaminha o contrato assinado e a AF/OS ao fornecedor; ou o convoca para assinatura do contrato e 
retirada da            AF/OS na SESA/Divisão de Contratos e Convênios. 
    6.23.6 - Prepara o resumo do extrato do contrato e providencia a publicação (DIO ES; Jornal de Grande circulação; 
Site Serra  Online), no que couber; 
    6.23.7 – Lança o contato no Sistema Contratos Web; 
    6.23.8 - Anexa cópia da publicação ao processo; 
    6.21.9 – Encaminha uma cópia do contrato e AF/OS ao Setor Solicitante ou almoxarifado SESA; 
    6.23.10– Arquiva o processo na Divisão de Contratos/Convênios/Registro de Preços. 
6.24 –Divisão de Compras  
    6.24.1 – Emite AF/OS no Sistema Smar; 
    6.24.2 - Encaminha a AF/OS ao fornecedor;  
    6.24.3 – Encaminha o processo ao Setor Requisitante para aguardar Nota Fiscal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO III – FLUXOGRAMA SESA 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE INEXIGIBILIDADE 
 

Unidade Requisitante Superintendente  Gerência de 
Suprimentos 

Divisão de Compras Gerência de 
Suprimentos 

CAD/SESA Gerência de 
Suprimentos 

Fundo Municipal de 
Saúde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
Identifica a necessidade de suprimento 
(verificando com antecedência os 
materiais disponíveis no almoxarifado), 
elabora a justificativa, o projeto básico 
ou termo de referência e informa o 
consumo mensal, estoque e quantidade 
solicitada. 

Consulta Ata de Registro de Preços em 
vigência ou contrato e, caso haja, 
verifica a possibilidade de utilização. 

 

Avalia o Termo 
de referência 

Caso aprove o 
Termo de 
referência, 
autoriza  e 
encaminha a 
Gerência de 
Suprimentos 

Recebe 
documentação 
e analisa 

Verifica se a 
documentação 
está 
corretamente 
instruída  

Estando 
corretamente 
instruída 
encaminha o 
processo 
considerando: 

Não estando 
devidamente 
instruída volta 
à 
superintendênc
ia  

Elabora Mapa de 
Preços e 
encaminha à 
Gerência de 
Suprimentos. 
 

Encaminha a 
CAD/SESA 
(Comissão de 
Avaliação de 
Despesa da 
SESA). 

Analisa 
Despesa, caso 
aprovada 
encaminha a 
Gerencia de 
Suprimentos 

Abre Processo Administrativo, com a 
documentação corretamente assinada, 
e encaminha à Superintendência da 
área para apreciação. 

Informa que a contratação se dará 
através de dispensa art. 25; 

Anexa ao processo toda a 
documentação prevista nos arts. 28 a 
31 da Lei 8.666/93; 

Anexa ao processo Carta de 
exclusividade conforme art. 25 da Lei 
8.666/93 

anexa comprovação de valor de 
mercado(Nota Fiscal ou Contrato 
Firmado com outro órgão) 
OBS: Em caso de recursos vinculados 
por meio de convênios específicos 
solicitar a gerência a indicação da 
dotação orçamentária correspondente. 

 

Aquisição de 
material de 
consumo e 
contratação de 
serviços que 
não 
necessitem de 
planilha de 
custo e 
formação de 
preços 
encaminha à 
Divisão de 
compras (item 
6.4) 

Analisa a 
documentação,
mapa 
comparativo ou 
planilha de 
custos. 
 

Encaminha ao 
Fundo 
Municipal de 
Saúde para 
indicação 
orçamentária e 
disponibilizaçã
o do recurso 
orçamentário 

Havendo 
disponibilidade 
de recurso 
orçamentário, 
providencia o 
FIPO’s e 
Encaminha ao 
Setor de 
compras 

Não havendo 
disponibilidade 
retorna a 
superintendên
cia para 
avaliação. 



 

Divisão de Compras  SESA/SEC PROGER Gerência de 
Suprimentos 

CGM Gerência de 
Suprimentos 

COAD SEPLAE/DPEF Gerência de 
Suprimentos 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emite 
Requisição de 
Compras (RC) 
e/ou Serviços 
(RS), 

Encaminha à 
SESA/SEC 
para 
autorização de 
despesa 

Caso autorize 
a despesa e 
reserve, 
encaminha a 
PROGER para 
análise e 
parecer 

Analisa a 
solicitação e 
encaminha à 
SEPLAE/DPE
F para 
emissão da 
Nota de 
Reserva; 

Emite a Nota 
de Reserva e 
encaminha à 
Gerência de 
Suprimentos 

Elabora termo 
de Ratificação 
e Publicação e 
encaminha a 
SESA/SEC 

Emiti Parece 
Jurídico e 
encaminha a 
Gerência de 
Suprimentos; 

Caso haja 
parecer 
favorável 
encaminha a 
GCM; 

Emite Parecer 
Técnico e 
encaminha a 
Gerência de 
Suprimentos; 

Caso haja 
parecer 
favorável 
encaminha a 
COAD; 

 



 

 
 

SESA/SEC Gerência de 
Suprimentos 

SESA/SEC SEFA/Contabilidade Gerência de 
Suprimentos 

Divisão de Contratos      Divisão de Compras 

       
Caso seja 
necessário 
elaboração de 
contrato segue 
o item 6.23, 
caso não seja 
segue o item 
6.24 

Solicita a SEAD número de contrato 
no Sistema SMAR 

Confere e elabora contrato 

Encaminha o contrato a SESA/SEC 
para assinatura. 

Emite AF/OS no Sistema Smar; 

Encaminha o contrato assinado e a 
AF/OS ao fornecedor; ou o convoca 
para assinatura do contrato e 
retirada da AF/OS na SESA/Divisão 
de Contratos e Convênios 

Prepara o resumo do extrato do 
contrato e providencia a publicação 
(DIO ES; Jornal de Grande 
circulação; Site Serra Online), no 
que couber 

Lança o contato no Sistema Contratos 
Web 

Anexa cópia da publicação ao 
processo 

Encaminha uma cópia do contrato e 
AF/OS ao Setor Solicitante ou 
almoxarifado SESA 

Arquiva o processo na Divisão de 
Contratos/Convênios/Registro de 
Preços 

Emite AF/OS 
no Sistema 
Smar; 

Encaminha a 
AF/OS ao 
fornecedor; 

Encaminha o 
processo ao 
Setor 
Requisitante 
para aguardar 
Nota Fiscal. 

Ratifica e 
autoriza a 
publicação e 
encaminha a 
Gerência de 
Suprimentos 

Publica a 
Ratificação e 
emiti 
integração 
contábil e 
encaminha a 
SESA/SEC 
para 
autorização de 
empenho 

autoriza a 
emissão de 
nota de 
empenho e 
envia a 
SEFA/DC 

Analisa quanto 
à regularidade 
fiscal. 

Caso a 
situação esteja 
irregular, 
atualiza 
Certidões ou 
devolve o 
processo para 
providências  à 
Secretaria de 
origem 

Estando 
regular, 
empenha com 
a data corrente 
do dia e anexa 
ao processo. 

Encaminha o 
processo a 
Gerência de 
Suprimentos; 
 



 

 
ANEXO IV – PROCEDIMENTOS – SEOB 

 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE  DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE 

 
 
 

6. Procedimentos: Inexigibilidade de Licitação 
 

6.1.  Unidade Requisitante 

 

6.1.1. Emite o pedido de autorização de despesa PAD/Requisição; 
6.1.2. Emite justificativa e indica recursos financeiros para realização; 
6.1.3. Junta parecer técnico (justificativa) caracterizando a razão da dispensa ou inexigibilidade e motiva a 
escolha do contratado; 
6.1.4. Anexa documentação comprobatória da qualificação técnica do contratado e regularidade fiscal 
(comprovação preço de mercado); 

 
6.2. Protocolo Geral – SEAD/DATA/DP 

 

6.2.1. Recebe o PAD/Requisição e formaliza o processo com os demais documentos; 
6.2.2. Encaminha ordenador de despesa, tomar ciência e autorizar; 
6.2.3. Após encaminha a COAD; 
 
6.3. Comissão de Autorização de Despesa – COAD 
6.3.1. Recebe o processo, analisa a despesa para aprovação; 
6.3.2. Caso a despesa não for aprovada, encaminha o processo à unidade requisitante; 
6.3.3. Despesa aprovada encaminha o processo ao ordenador de despesa, para que este encaminha a 
Procuradoria Geral para análise e parecer da legalidade e minuta do contrato; 
 
6.4. Procuradoria Geral – PROGER 
6.4.1. Recebe o processo, emite parecer jurídico com minuta do contrato; 
6.4.2. Encaminha a SEOB, para providenciar integralização dentro do sistema de materiais; 
 
6.5. Departamento de Administração Materiais 
6.5.1. Providencia requisição dentro do sistema integrado de materiais; 
6.5.1. Encaminha a SEPLAE/DPEF para reserva orçamentária; 
 
6.6. Divisão de planejamento Econômico e Financeiro – SEPLAE/DPEF 
6.6.1. Recebe o processo; 
6.6.2. Emite nota de reserva orçamentária; 
6.6.3. Encaminha a SEOB; 
      
6.7. Secretaria de Obras 
6.7.1. Publica a ratificação; 
6.6.2. Emite e solicitação de empenho dentro do sistema integrado de materiais;  
6.6.3. Encaminha o processo para o ordenador de despesa autorizar empenho; 
 
6.8. Secretário da Pasta/ Ordenador de Despesa 
6.8.1. Recebe o processo, toma conhecimento e autoriza emissão de empenho; 
6.8.2. Encaminha o processo para SEFA/DC para empenho; 
  
6.9. Secretaria da Fazenda 



 

6.9.1. Emite nota de empenho; 
6.9.2. Encaminha a SEOB, para providenciar o contrato; 
 
6.10. Secretaria de Obras - SEOB 
6.10.1. Formaliza o contrato; 
6.10.2. Publica a inexigibilidade ou dispensa da licitação; 
6.10.3. Encaminha para assinatura; 
6.10.4. Cadastra no sistema de contratos e relatório; 
6.10.5. Emite ordem de serviço/fornecimento; 
6.10.6. Encaminha o processo para o gestor acompanhar a execução do contrato; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO V – FLUXOGRAMA SEOB 
 

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) NO CASO DE CONTRATOS 
 

Unidade 
Requisitante 

PROCURADORIA COAD 
 

SEOB 
 

ORDENADOR DE 
DESPESA 

SEFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recebe o 
processo, analisa 
a despesa para 

aprovação; Caso 
a despesa não for 

aprovada, 
encaminha o 
processo à 

unidade 
requisitante; 

Despesa 
aprovada 

encaminha o 
processo ao 
ordenador de 

despesa, para que 
este encaminha a 

Procuradoria 
Geral para análise 

e parecer da 
legalidade e 
minuta do 
contrato. 

 

Emite o 
PAD/Requisição, 
justificativa e indica 
recursos financeiros 
para realização; 
Junta parecer 
técnico (justificativa) 
caracterizando a 
razão da dispensa 
ou inexigibilidade e 
motiva a escolha do 
contratado; Anexa 
documentação 
comprobatória da 
qualificação técnica 
do contratado e 
regularidade fiscal 
(comprovação preço 
de mercado). 
 

Recebe o 
PAD/Requisiçã
o e formaliza o 
processo com 
os demais 
documentos; 
Encaminha 
ordenador de 
despesa, tomar 
ciência e 
autorizar; Após 
encaminha a 
COAD. 
 

Recebe o 
processo, 
emite parecer 
jurídico com 
minuta do 
contrato; 
Encaminha a 
SEOB, para 
providenciar 
integralização 
dentro do 
sistema de 
materiais. 
 

Providencia requisição dentro do 
sistema integrado de materiais; 
Encaminha a SEPLAE/DPEF para 
reserva orçamentária. 
 

Publica a ratificação; Emite e solicitação de 
empenho dentro do sistema integrado de 
materiais; Encaminha o processo para o 
ordenador de despesa autorizar empenho. 
 

Recebe o 
processo, toma 
conhecimento 
e autoriza 
emissão de 
empenho; 
Encaminha o 
processo para 
SEFA/DC para 
empenho; 
 

Emite nota de empenho; 
Encaminha a SEOB, para 
providenciar o contrato. 
 

Formaliza o contrato; Publica a 
inexigibilidade ou dispensa da licitação; 
Encaminha para assinatura; Cadastra no 
sistema de contratos e relatório; Emite 
ordem de serviço/fornecimento; Encaminha 
o processo para o gestor acompanhar a 
execução do contrato. 
 



 

ANEXO VI – PROCEDIMENTOS IPS 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE  INEXIGIBILIDADE 
 
 

 6. Procedimentos: Inexigibilidade de Licitação  
 

 
6.1. Departamento solicitante 

6.1.1. Verificada a necessidade de aquisição do produto, obra ou serviço elabora a 
Justificativa de parecer técnico e o motivo da escolha do contratado através de Comunicação 
Interna – CI  

6.1.2. Anexa documentação comprobatória da qualificação técnica do contratado e 
declaração de exclusividade; 

6.1.3. Encaminha a CI ao protocolo, com antecedência mínima de 180 dias. 
 

6.2. Protocolo  
6.2.1. Recebe a Comunicação Interna – CI e demais documentações 
6.2.2. Autua o processo administrativo. 
6.2.3. Encaminha os autos do processo ao Departamento Administrativo no prazo máximo de 1 
(um) dia 

 
6.3. Departamento Administrativo 

6.3.1. Recebe os autos do processo  
6.3.2. Anexa toda documentação da empresa 
6.3.3. Encaminha os autos do processo para o Diretor Administrativo e Financeiro – DAF 
 

6.4.           Diretor Administrativo e Financeiro 
6.4.1. Recebe os autos do processo  
6.4.2. Dá o parecer e solicita ao Departamento de Contabilidade dotação orçamentária. 
 

        
6.5.           Departamento de Contabilidade  

6.5.1. Recebe os autos do processo  
6.5.2. Dá dotação orçamentária. 
6.5.3. Após encaminha os autos do processo a Presidência do IPS  
 

6.6. Presidência  
6.6.1. Recebe os autos do processo  
6.6.2. Analisa o pedido: 

6.6.2.1. Se não for favorável à contratação encaminha o processo, no prazo máximo de 3 
(três) dias, para arquivamento no Departamento Administrativo.  
6.6.2.2. Se for favorável à contratação, fornece a Modalidade de despesa de acordo com 
Lei 8.666/93. 

6.6.3.  Encaminha o processo para Departamento de contabilidade para emissão de nota de 
reserva de dotação. 

 
6.7.           Departamento de Contabilidade  

6.7.1. Recebe os autos do processo  
6.7.2. Emite nota de reserva orçamentária 
6.7.3. Após encaminha os autos do processo a Presidência do IPS  

 
6.8. Presidência 

6.8.1. Recebe os autos do processo  
6.8.2. Assina a nota de reserva 
6.8.3. Encaminha para a Assessoria Jurídica para análise e parecer 

 
6.9. Departamento Jurídico  

6.9.1. Recebe os autos do processo  
6.9.2. Analisa e manifesta o parecer jurídico e elabora a minuta de contrato  
6.9.3. Encaminha a Presidência do IPS, no prazo máximo de 3 (três) dias 



 

 
 
 

6.10. Presidência 
6.10.1. Recebe os autos do processo  
6.10.2. Analisa o parecer Jurídico 
6.10.3. Autoriza e encaminha o processo a Diretoria Administrativa e Financeira 

 
6.11. Diretor Administrativo e Financeiro 

6.11.1. Recebe os autos do processo  
6.11.2. Dá o parecer e encaminha ao Departamento Administrativo para elaboração do Contrato 

 
6.12. Departamento Administrativo 

6.12.1. Recebe os autos do processo  
6.12.2. Anexa o Contrato 
6.12.3. Recolhe assinatura do Presidente do IPS, bem como, do representante da contratada 
6.12.4. Publica o Contrato no Diário Oficial 
6.12.5. Encaminha ao Diretor Administrativo e Financeiro – DAF para autorizar empenho e 
registro do contrato. 
 

6.13. Diretor Administrativo e Financeiro  
6.13.1. Recebe os autos do processo 
6.13.2. Se manifesta 
6.13.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente do IPS para autorizar o empenho e registro do 

contrato 
 

6.14. Presidência  
6.14.1. Recebe os autos do processo 
6.14.2. Autoriza a emissão do empenho e registro do contrato 
6.14.3. Encaminha ao Diretor Administrativo e Financeiro  

 
6.15. Diretor Administrativo e Financeiro  

6.15.1. Recebe os autos do processo 
6.15.2. Se manifesta 
6.15.3. Encaminha para Departamento de Contabilidade para emissão de empenho e registro do 

contrato autorizado. 
6.15.4. Após encaminha o processo ao Departamento Administrativo. 

 
6.16. Departamento de Contabilidade 

6.16.1. Recebe os autos do processo 
6.16.2. Registra o contrato no sistema do tribunal de Contas  
6.16.3. Emite empenho 
6.16.4. Recolhe todas as assinaturas 
6.16.5. Encaminha o processo ao Departamento Administrativo 

 
6.17. Departamento Administrativo 

6.17.1. Recebe os autos do processo 
6.17.2. Emite Ordem de Fornecimento ou Serviço  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO VII – FLUXOGRAMA IPS 
 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE  INEXIGIBILIDADE 
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos referentes à alienação mediante a leilão ou concorrência 
pública. 

Esta Instrução Normativa tem por finalidade normatizar os procedimentos de alienação de bens mediante 
leilão ou concorrência pública.  

Estabelecer as normas gerais na modalidade de leilão e concorrência pública.  

Obedecer, no que diz respeito à Alienação de bens por meio de processo licitatorio nas modalidades 
Concorrência Pública e Leilão conforme previsto no art. 22, §§ 1º e 5º da Lei Federal n.º 8.666/1993 e 
suas alterações. 

 
2. Abrangência: 
 

Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal da Prefeitura da Serra. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 

Constituição Federal. 
Lei Orgânica do Município da Serra. 
Leis Federais nº 4.320/1964 e nº 8.666/1993  
Resolução nº 174/02 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES. 
Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e alterações 

 
4. Conceitos: 
 

Bens móveis - bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia sem alteração da 
substância ou da destinação econômico-social, nos termos do Código Civil e são agrupados como 
material permanente;  

Bens Imóveis - o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente, nos termos do Código 
Civil;  



                                                                                                                                    
 

Responsável - é todo aquele que, a qualquer título, seja depositário, responsável, encarregado ou outra forma 
que resulte em responsabilidade pela guarda, depósito ou uso do bem de propriedade do Município da 
Serra; 

Comissão - grupo de trabalho criado pela administração, de caráter permanente ou especial, com 
objetivos previamente fixados pela autoridade superior; 

Bens móveis ou imóveis inservíveis - aqueles que não têm mais utilidade para o Poder Executivo 
Municipal, em decorrência de ter sido considerado, de acordo com o parecer da Comissão Especial de 
Avaliação de Patrimônio Público, como sendo: 

Ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado; 

Obsoleto - quando se tornar desatualizado ou fora de padrão, caindo em desuso, sendo a sua operação 
considerada onerosa; 

Antieconômico: quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude do uso 
prolongado, desgaste prematuro, obsoletismo ou em razão da inviabilidade econômica de sua 
recuperação; 

Irrecuperável: quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas 
características físicas. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
 

Compete às Unidades Administrativas controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento, juntamente com o Departamento de Patrimônio da Secretaria de Administração e Recursos 
Humanos. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 
 
6. Procedimentos: 
 

6.1 - Alienação dos Bens Móveis 

6.1.1 - Para a alienação de bens móveis deverá ser observado o seguinte procedimento: 

 6.1.1.1 - Os bens móveis que poderão ser alienados serão considerados inservíveis, em desuso, 
obsoletos, antieconômicos, os apreendidos legalmente ou penhorados, ou outra razão que justifique a 
alienação para a administração pública. 

 

6.2 - Alienação dos Bens Imóveis 

6.2.1 - Para a alienação de bens imóveis deverá ser observado o seguinte procedimento: 

 6.2.1.1 - Os bens imóveis que poderão ser alienados são os não utilizados, os recebidos em 
decorrência de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento e os que não atendem ao interesse da 
administração pública. 

 6.2.1.2 - A alienação de bens da Administração Pública quando imóveis, dependerá de autorização 
legislativa para órgãos da administração direta e indireta e dependerá de avaliação prévia e de licitação na 
modalidade de concorrência. 

 

6.3 - Fluxo da Alienação de Bens 

6.3.1 - Para a alienação de bens deverá ser observado os seguintes procedimentos: 

 6.3.1.1 - As Secretarias Municipais que possuem bens para alienação, conforme especificado nos 
artigos 5º e 6º desta Instrução Normativa deverão comunicar à Divisão de Patrimônio mediante 
Comunicação Interna, contendo a relação nominal e condições do bem e o número de patrimônio; 

 6.3.1.2 - No caso de bens de informática, a Divisão de Patrimônio solicitará à Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação um laudo técnico sobre a situação de cada um deles; 



                                                                                                                                    
 

 6.3.1.3 - A Divisão de Patrimônio deverá averiguar a documentação e situação de cada bem, e 
solicitar à Comissão Permanente de Avaliação de Bens Patrimoniais a avaliação dos bens inservíveis 
destinados a leilão, e, após, solicitar autorização do Secretário/Ordenador de Despesa da Secretaria em 
que tiver cadastrado o bem patrimonial para proceder à alienação dos bens mediante leilão; 

 6.3.1.4 - Se autorizada à realização do leilão, o Prefeito Municipal nomeará uma Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização do leilão, composta de, no mínimo, um servidor da Gerência de 
Patrimônio e de dois servidores das Secretarias cujos bens serão leiloados; 

 6.3.1.5 - O processo será encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos, para proceder à contratação do leiloeiro mediante licitação, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93 e Instrução Normativa SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos nº 01/2013 – Versão 
01. 

 6.3.2 – No caso de bens imóveis, a Divisão de Patrimônio deverá averiguar a documentação e 
situação de cada bem, e solicitar à Comissão Permanente para Efeitos de Avaliação de Imóveis - CEAVI a 
avaliação dos bens e, após, solicitar autorização do Secretário/Ordenador de Despesa da Secretaria em 
que tiver cadastrado o bem patrimonial para proceder à alienação dos bens mediante Concorrência 
Pública ou contratará profissional ou empresa especializada para avaliar os referidos bens, nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93 e Instrução Normativa SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos nº 
01/2014 – Versão 03. 

; 

 6.3.2.1 - Se autorizada a realização da Concorrência, o Secretário/Ordenador de Despesa autorizará 
a Comissão Permanente de Licitação da SEAD, para realizar o certame para alienação do bens; 

  

6.4 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE LEILÃO 

6.4.1 - Caberá a cada unidade abaixo estabelecer os seguintes procedimentos: 

 6.4.1.1 - Caberá à Secretaria Municipal de Administração e de Recursos Humanos: 

  a) Solicitar a contratação do leiloeiro com a respectiva elaboração do Termo de Referência; 

  b) Encaminhar a solicitação de contratação ao Departamento de Administração de Materiais 
SEAD/DAM; 

  6.4.1.2 - Caberá à SEAD/DAM e/ou Comissão de Licitação: 

  a) Adotar os procedimentos necessários à contratação do leiloeiro nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e conforme Instrução Normativa SCL – Sistema de Compras, 
Licitações e Contratos nº 01/2014 – Versão 03. 

 6.4.1.3 - Caberá à Procuradoria Geral Municipal: 

  a) Analisar e emitir parecer quanto a processo para início do processo do leilão, para subsidiar 
a decisão da autoridade competente quanto à realização ou não do leilão; 

  b) Análise do processo do leilão e emissão de parecer, caso necessário, em qualquer fase do 
processo, inclusive, para subsidiar a homologação do leilão. 

 6.4.1.4 - Caberá ao Leiloeiro Público Oficial contratado: 

  a) Elaborar a minuta do edital, conforme Termo de Referência da Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos, e submeter à Comissão de Avaliação para verificação e aprovação. 

  b) Publicar o aviso na Imprensa Oficial, em jornal de grande circulação e no site da Prefeitura; 

  c) A primeira publicação deverá ser realizada no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, 
contados da assinatura do contrato, e deverá: 

   c.1 - Disponibilizar Edital e anexo para os interessados; 

   c.2 - Alterar, prorrogar ou republicar o Edital, em consonância com a Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização do Leilão. 

  d) Na divulgação, deverá ser incluído: 

   d.1 - Confecção e distribuição de, no mínimo, 1000 (um mil) panfletos com a descrição 
dos lotes; 



                                                                                                                                    
 

   d.2 - Confecção de faixas contendo local, data e horário da realização do leilão, e 
respectiva fixação em local a ser determinado pela Comissão. 

  e) Confeccionar e emitir mala direta para arrematantes de, no mínimo, 500 (quinhentas) 
correspondências; 

  f) Numerar os lotes, sob a supervisão da Prefeitura, através da Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização do Leilão; 

  g) Promover toda a infraestrutura do evento de abertura e apuração do leilão, incluindo todos 
os procedimentos necessários: faixa promocional no local do leilão, sonorização, locução, sistema de 
informática, cobertura com fotos e filmagens dos lotes, e todos os demais procedimentos necessários; 

  h) Receber credenciamento, envelopes com documentos de habilitação e propostas de 
preços; 

  i) Analisar documentos; 

  j) Desclassificar proponentes; 

  k) Receber lances; 

  l) Classificar os lances e definir o vencedor; 

  m) Intimar as partes sobre decisões de recursos; 

  n) Expedir as Notas de Arrematação; 

  o) Emitir a Ata de Realização da Sessão Pública, informando todos os acontecimentos, bem 
como apuração, arrematantes e valores, devidamente assinada pelos presentes e, inclusive, pelos 
membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Leilão; e 

  p) Entregar a Ata à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Leilão, acompanhada 
da prestação de contas de todo o processo, incluindo: edital, jornais com publicação, catálogos de 
divulgação e forma de distribuição, locais de distribuição, fotos e filmagens do evento, ata da sessão, 
notas de arrematação, relatórios e demais informações inerentes. 

 6.4.1.5 - Caberá a Secretaria da Fazenda: 

  a) Receber o pagamento do leilão, conforme valores e arrematantes definidos na ata; 

  b) A Tesouraria receberá dos arrematantes 100% (cem por cento) do valor apurado no leilão, 
mediante depósito bancário, em conta específica criada para leilão. 

  c) Emitir Nota de arrecadação ao arrematante. 

 6.4.1.6 - Caberá à Comissão de Avaliação para Verificação e Aprovação: 

  a) Auxiliar a Secretaria Municipal de Administração e de Recursos Humanos na elaboração do 
Termo de Referência; 

  b) Acompanhar e fiscalizar todo o processo de leilão, em todas as suas fases; 

  c) Encaminhar o processo para homologação e adjudicação pela Autoridade Competente, 
após emissão da ata; 

  d) Encaminhar o resultado do leilão para publicação, devendo constar, no mínimo o nome dos 
arrematantes, bens arrematados e valores; 

  e) Conferir junto à Secretaria da Fazenda a verificação do efetivo pagamento dos bens 
arrematados; 

  f) Preencher a documentação de transferência dos no nome dos arrematantes que figurarem 
nas Notas de Arrematações expedidas pelo Leiloeiro contratado; 

  g) No caso de veículos, o recibo de transferência deverá ser assinado pela Autoridade 
Competente com reconhecimento de firma por autenticidade em cartório civil, para fazer a transferência no 
DETRAN, acompanhado de Termo de Posse do Prefeito e documentos pessoais do mesmo; 

  h) Os bens deverão ser pagos e retirados no prazo estipulado no edital, caso contrário ao 
arrematante poderá sofrer as penas e sanções previstas no edital e na Lei Federal nº 8.666/93. 

  i) Caso o arrematante não proceda à retirada dos bens móveis leiloados no prazo estipulado 
no Edital, contados da lavratura da ata, será considerado DESISTENTE aos bens arrematados; 

  j) Conferir a documentação apresentada pelos arrematantes para retirada do bem arrematado; 



                                                                                                                                    
 

  k) A retirada de todos os bens estarão sujeitos a apresentação, pelos arrematantes, dos 
seguintes documentos: 

   k.1 - Nota de Arrematação do Leiloeiro; 

   k.2 - Guia de ICMS devidamente paga na Categoria; 

   k.3 - Nota Fiscal Avulsa extraída na Coletoria ou Nota fiscal Série E. 

  l) Autorizar a retirada dos bens, emitindo documento específico para tal fim, que deverá conter 
especificação do bem, data da entrega, nome e assinatura do arrematante, nome e assinatura dos 
membros da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Leilão.  

  m) Concluir o processo de Leilão com toda a documentação inerente à saída e entrega dos 
bens.  

 6.4.1.7 - Da Prestação de Contas:  

  a) A prestação de contas será feita no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos contados 
após a realização do Leilão, quando serão apresentados todos os relatórios.  

 

 6.4.1.8 - Do Pagamento do leiloeiro:  

  a) O pagamento do leiloeiro será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias após o pagamento,  

pelos arrematantes, do valor dos bens à Secretaria da Fazenda. 

  b) Para fins de cálculo do valor a ser pago, será considerada a Comissão Contratual sobre o  

valor total apurado no leilão e devidamente depositado em conta bancária da Prefeitura Municipal de 
Serra. 

  c) O Leiloeiro cobrará do arrematante, ao final do Leilão, comissão até o limite de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor arrematado, sem custas para o Município.  

   c.1 -  A liberação do Certificado de Registro de Veículo ocorrerá a partir do 5º  (quinto) 
dia útil, a contar da data do pagamento da totalidade do bem.  

 

6.5 - PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO  

 6.5.1 - A Pessoa Física poderá participar no Leilão:  

 6.5.1.1 - Diretamente, mediante sua presença pessoal ou por meio eletrônico e apresentação dos 
documentos de RG  e CPF;  

 6.5.1.2 - Indiretamente, por intermédio de PROCURADOR, formalmente designado em procuração, 
com firma reconhecida em tabelião ou instrumento público.  

 6.5.2 - A Pessoa Jurídica poderá participar no Leilão:  

 6.5.2.1 - Diretamente, mediante a presença pessoal do licitante ou por meio eletrônico, no caso de 
empresa individual, ou de seu representante legal, em ambos os casos, consoante designação expressa 
no Contrato Social (ou equivalente), e apresentação dos documentos de Identidade e CNPJ;  

 6.5.2.2 - Indiretamente, por intermédio de PROCURADOR formalmente designado em procuração, 
com firma reconhecida em tabelião ou por instrumento público.  

 

6.6 -  OFERTA NO LEILÃO  

6.6.1 - Para a oferta deverá ser observado os seguintes procedimentos:  

 6.6.1.1 - O lance inicial terá por base o valor da avaliação atribuída a cada bem pela Comissão 
Permanente de Avaliação de Bens Patrimoniais nomeada pelo Poder Executivo ou profissional/empresa 
contaratados;  

 6.6.1.2 - Será considerada vencedora a oferta/lance verbal mais elevada de cada lote; 

 6.6.1.3 - Caso a proposta seja elaborada por terceiros, deverá a mesma estar acompanhada de 
Instrumento público de procuração em sua forma original, sob pena de desconsideração da mesma.  

 



                                                                                                                                    
 

 

6.7 - DEMAIS BENS  

6.7.1 -  Quando se tratar de bem imóvel deverá ser lavrada a escritura pública e averbada a transferência 
no registro de imóveis.  

 

7. Considerações Finais: 

 

7.1 - Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão ser solucionadas 
junto a Unidade Central de Controle Interno - UCCI.  

 
7.2 – A presente Norma de Procedimento entrará em vigor a partir da data da publicação do Decreto de 
Aprovação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I - FLUXOGRAMA 
ALIENAÇÃO DE BENS MEDIANTE LEILÃO OU CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
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Os bens móveis 
que poderão ser 
alienados serão 
considerados 
inservíveis, em 
desuso, obsoletos, 
antieconômicos, os 
apreendidos 
legalmente ou 
penhorados, ou 
outra razão que 
justifique a 
alienação para a 
administração 
pública. 

 

As Secretarias 
Municipais que 
possuem bens 
para alienação 
deverão 
comunicar à 
Divisão de 
Patrimônio 
mediante 
Comunicação 
Interna, contendo 
a relação nominal 
e condições do 
bem e o número 
de patrimônio 

No caso de bens 
de informática, a 
Divisão de 
Patrimônio 
solicitará à 
Subsecretaria de 
Tecnologia da 
Informação um 
laudo técnico 
sobre a situação 
de cada um deles 

A Divisão de 
Patrimônio deverá 
averiguar a 
documentação e 
situação de cada 
bem 

Os bens 
imóveis que 
poderão ser 
alienados são 
os não 
utilizados, os 
recebidos em 
decorrência 
de 
procedimento
s judiciais ou 
de dação em 
pagamento e 
os que não 
atendem ao 
interesse da 
administraçã
o pública. 

 

A alienação 
de bens da 
Administraçã
o Pública 
quando 
imóveis, 
dependerá 
de 
autorização 
legislativa 
para órgãos 
da 
administraçã
o direta e 
indireta e 
dependerá 
de avaliação 
prévia e de 
licitação na 
modalidade 
de 
concorrência. 
 

Se autorizada à 
realização do 
leilão, o Prefeito 
Municipal 
nomeará uma 
Comissão de 
Acompanhamento 
e Fiscalização do 
leilão 

O processo será encaminhado à Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos 
Humanos, para proceder à contratação do 
leiloeiro mediante licitação 

No caso de bens imóveis, a Divisão de 
Patrimônio deverá averiguar a 
documentação e situação de cada bem, e 
solicitar à Comissão Permanente para 
Efeitos de Avaliação de Imóveis - CEAVI a 
avaliação dos bens e, após, solicitar 
autorização do Secretário/Ordenador de 
Despesa da Secretaria em que tiver 
cadastrado o bem patrimonial para proceder 
à alienação dos bens mediante 
Concorrência Pública ou contratará 
engenheiro civil ou empresa especializada 
para avaliar 
Se autorizada à realização da Concorrência, 
o Prefeito Municipal Secretário/Ordenador 
de Despesa autorizará a Comissão 
Permanente de Licitação da SEAD, para 
realizar o certame para alienação do bens 

SEAD: solicita a 
contratação do 
leiloeiro e 
encaminha para a 
SEAD/DAM 

SEAD/DAM: 
Adotar os 
procedimentos 
necessários à 
contratação do 
leiloeiro nos 
termos da Lei 
Federal nº 
8.666/93, Lei 
Federal nº 
10.520/02 e 
conforme 
Instrução 
Normativa SCL – 
Sistema de 
Compras, 
Licitações e 
Contratos nº 
01/2013 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO: Fará a 
verificação e a avaliação 

Leiloeiro Público Contratado: elaborar 
minuta do edital; publicar; disponibilizar 
edital; divulgar; confeccionar e emitir mala 
direta para os arrematantes,; numerar os 
lotes; promover a infraestrutura  para 
abertura e apuração do leilão; receber 
credenciamentos, habilitação e propostas 
de preço; emitir e entregar a Ata. 

SEFA: receber o pagamento, dos 
arrematantes e emitir nota de arrecadação. 

Procuradoria: vai analisar e emitir parecer 
para inicio do processo do leilão 

A prestação 
de contas 
será feita no 
prazo 
máximo de 
15 (quinze) 
dias corridos 
contados 
após a 
realização do 
Leilão, 
quando serão 
apresentados 
todos os 
relatórios.  

 
 

O pagamento 
do leiloeiro 
será efetuado 
no prazo de 
até 10 (dez) 
dias após o 
pagamento, 
pelos 
arrematantes, 
do valor dos 
bens à 
Secretaria da 
Fazenda 

 
 

Para fins de 
cálculo do 
valor a ser 
pago, será 
considerada 
a Comissão 
Contratual 
sobre o valor 
total apurado 
no leilão e 
devidamente 
depositado 
em conta 
bancária da 
PMS. 

 
 

O Leiloeiro 
cobrará do 

arrematante, 
ao final do 

Leilão, 
comissão até o 

limite de 5% 
(cinco por 

cento) sobre o 
valor 

arrematado, 
sem custas 

para o 
Município. 

 

Pessoa Física: 
 - Diretamente, 
mediante sua 

presença pessoal 
ou por meio 
eletrônico e 

apresentação dos 
documentos de RG 

e CPF 
 - Indiretamente, 
por intermédio de 
PROCURADOR, 

formalmente 
designado em 

procuração, com 
firma reconhecida 

em tabelião ou 
instrumento público 
 

Pessoa Jurídica: - 
Diretamente, 
mediante a 

presença pessoal 
do licitante ou por 

meio eletrônico, no 
caso de empresa 
individual, ou de 

seu representante 
legal, em ambos os 
casos, consoante 

designação 
expressa no 

Contrato Social (ou 
equivalente), e 

apresentação dos 
documentos de 

Identidade e CNPJ 
- Indiretamente, por 

intermédio de 
PROCURADOR 

 

O lance 
inicial terá 
por base o 
valor da 
avaliação 
atribuída a 
cada bem 
pela 
Comissão 
Permanente 
de Avaliação 
de Bens 
Patrimoniais 

Será 
considerada 
vencedora a 
oferta/lance 
verbal mais 
elevada de 
cada lote 

Caso a 
proposta 
seja 
elaborada 
por 
terceiros, 
deverá a 
mesma 
estar 
acompanha
da de 
Instrumento 
público de 
procuração 
em sua 
forma 
original, sob 
pena de 
desconsider
ação da 
mesma 
DEMAIS 
BENS: bem 
imóvel 
deverá ser 
lavrada a 
escritura 
pública e 
averbada a 
transferência 
no registro de 
imóveis. 
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Aprovação:
 
 
__________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  
__________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do 
Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal da Serra, para o controle 
de estoques. 

 
2. Abrangência: 
 

Todas as unidades administrativas da estrutura organizacional do Poder Executivo. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 

Constituição Federal; 

Lei Federal nº 4.320/1964; 

Lei complementar n° 101/2000 (LRF); 

Resolução nº 227/2011, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

 
4. Conceitos: 
 

Controle de estoques - É o procedimento adotado para registrar, fiscalizar e gerir a entrada e saída de 
mercadorias e produtos. 
Distribuição - É o processo da logística após a separação física do material do estoque até a entrega à 
Unidade Requisitante. 
Fornecimento - É a autorização no Sistema Integrado de Gestão de Materiais para saída do material 
solicitado. 



                                                                                                                                    
 

Material estocável - É o material que está disponível em estoque e pode ser solicitado no Sistema por 
meio de Requisição de Material em Estoque. 
Material não estocável - É o material que não está disponível em estoque e, portanto, deve ser suprido 
externamente por meio de uma Requisição de Compra. 
Processo de compra - É o processo que dá origem a efetivação da compra, podendo ser decorrente de 
uma licitação, dispensa, inexigibilidade, compra direta ou registro de preços.  
Processo de pagamento - É o processo criado após a efetivação da entrega do material no 
Almoxarifado ou na Unidade Requisitante destinado a realização do pagamento ao Fornecedor. 
Média ponderada móvel - Método de valoração de estoque, também chamado de método da média 
ponderada ou média móvel, baseia-se na aplicação dos custos médios em lugar dos custos efetivos. Por 
esse critério, os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição, apurado a cada entrada de 
mercadorias, ponderado pelas quantidades adquiridas e pelas anteriormente existentes. 
AF   - Autorização de Fornecimento. 
BRM/S  - Boletim de Recebimento de Material/Serviço 
DANFE  - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 
MS   - Ministério da Saúde. 
NF   - Nota Fiscal. 
OS   - Ordem de Serviço. 
RC   - Requisição de Compras. 
RME  - Requisição de Material em Estoque. 
RS   - Requisição de Serviços. 
TSO  - Termo de Solicitação Oficial. 
 

5. Competência e Responsabilidades: 
 

Compete à Secretaria de Administração – SEAD, Secretaria de Obras – SEOB e Secretaria de Saúde – 
SESA, controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 
6. Procedimentos: 
 
6.1 – Almoxarifado 

6.1.1 - Compete à Departamento de Patrimônio e Almoxarifado, dentre outras competências: 
  a) Controlar o estoque; 
  b) Realizar o cadastro dos itens, no sistema integrado de materiais para movimentação; 
  c) Registrar os movimentos do estoque de entrada e saída; 
  d) Encaminhar nota fiscal à contabilidade; 
  e) Controlar os materiais em ponto de reposição; 
  f) Controlar o consumo médio de materiais; 
  g) Prestar conta do movimento do estoque do mês de referência; 
  h) Prestar consulta em geral. 
  i) Realizar Inventário Anual de encerramento de exercício dos bens móveis, imóveis e 
almoxarifado. 
 
6.1.2 - 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. 
6.1.3 - Em se tratando de material de consumo perecível ou de uso urgente e imediato a competência para 
recebimento é do Almoxarifado competente. 
6.1.4 - Salvo as exceções, a competência para recebimento é do Departamento de Almoxarifado. 
6.1.5 - No caso dos parágrafos, anteriores o Departamento de Almoxarifado tomará os seguintes 
procedimentos: 
  a) O fornecedor entregará o produto ao Almoxarifado competente, sendo imprescindível a nota 
fiscal; 



                                                                                                                                    
 

  b) Após a entrega do material, que trata o parágrafo anterior, o Almoxarifado competente 
juntamente nos casos em que for necessário conferirá o produto ou serviço juntamente com a Secretaria 
solicitante; 
  c) Caso o material não se apresente na forma convencionada, o Almoxarifado e 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; 
 
6.2 – Aquisição 
6.2.1 - As compras de materiais, para reposição e/ou para atender necessidades específicas das Unidades, 
serão efetuadas por intermédio da Departamento de Administração de Materiais/CPL. 
6.2.2 - 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. 
6.2.3 - 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. 
6.2.4 - A Unidade quando solicitar pedido de compra elaborará a descrição dos materiais, observando os 
critérios definidos no Termo de Referência – TR. 
 
6.3 – Recebimento e Aceitação 
6.3.1 - 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. 
6.3.2 - Aceitação é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido 
satisfez às especificações contratadas. 
6.3.3 - O material recebido depende, para sua aceitação, de: 
  a) Conferência; e, quando for o caso; 
  b) Exame quantitativo e qualitativo. 
6.3.4 - 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. 
6.3.5 - 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. 
6.3.6 - Exame qualitativo poderá ser feito por técnico especializado ou por comissão especial, da qual, em 
princípio, fará parte o encarregado do almoxarifado. 
6.3.7 - 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. 
 
6. 4 – Armazenagem 
6.4.1 - 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: 
 6.4.1.1 - 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; 
 6.4.1.2 - 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; 
 6.4.1.3 - Os materiais devem ser estocados de modo a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido 
inventário; 
 6.4.1.4 - 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; 
 6.4.1.5 - Os materiais jamais devem ser estocados em contato direto com o piso, é preciso utilizar 
corretamente os acessórios de estocagem para protegê-los; 
 6.4.1.6 - 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);  
 6.4.1.7 - Os materiais da mesma classe devem ser concentrados em locais adjacentes, a fim de 
facilitar a movimentação e inventário; 
 6.4.1.8 - 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; 



                                                                                                                                    
 

 6.4.1.9 - Os materiais devem ser conservados nas embalagens originais e somente abertos quando 
houver necessidade de fornecimento parcelado, ou por ocasião da utilização;  
 6.4.1.10 - 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;  
 6.4.1.11 - 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). 
 
6.5 – Requisição e Distribuição 
6.5.1 - As unidades integrantes das estruturas organizacionais dos órgãos e entidades serão supridas 
exclusivamente pelo almoxarifado. 
6.5.2 - Distribuição é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao usuário, são 
dois os processos de fornecimento: 
  a) Por pressão; 
  b) Por requisição. 
 6.5.2.1 - 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: 
  a) Material de limpeza e conservação; 
  b) Material de expediente de uso rotineiro; 
  c) Gêneros alimentícios. 
 6.5.2.2 - 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: 
  a) Com as tabelas de provisão; 
  b) Com catálogo de material, em uso na Unidade. 
6.5.3 - 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. 
6.5.4 - 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: 
  a) Grau de fragilidade ou perecidade do material; 
  b) Meio de transporte mais apropriado; 
  c) Valor do material, para fins de seguro pela transportadora; 
  d) Nome e endereço detalhado do destinatário de forma a facilitar o desembaraço da 
mercadoria ou a entrega direta a esse destinatário. 
6.5.5 - A guia de remessa de material (ou nota de transferência), além de outros dados informativos julgados 
necessários, deverá conter: 
  a) Descrição padronizada do material; 
  b) Quantidade; 
  c) Unidade de medida; 
  d) Preços (unitário e total); 
  e) Número de volumes; 
  f) Peso; 
  g) Acondicionamento e embalagem; 
  h) Grau de fragilidade ou perecibilidade do material. 
6.5.6 - O remetente comunicará, pela via mais rápida, a remessa de qualquer material, o destinatário, da 
mesma forma, dará ciência do recebimento. 
6.5.7 - Para atendimento das requisições de material, cujo, estoque já se tenha exaurido, caberá a 
Departamento de Almoxarifado encaminhar o respectivo pedido de compra à Unidade de Licitação para as 
devidas providências. 
 
6. 6 – Carga e Descarga 
6.6.1 - Para fins desta Instrução Normativa considera-se: 
  a) Carga: a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material pelo seu consignatário; 
  b) Descarga: a transferência desta responsabilidade. 
6.6.2 - 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. 



                                                                                                                                    
 

6.6.3 - O material será considerado carga, no almoxarifado, com o seu registro, após o cumprimento das 
formalidades de recebimento e aceitação. 
6.6.3 - Quando obtido através de doação, cessão ou permuta, o material será incluído em carga, à vista do 
respectivo termo ou processo. 
6.6.4 - A descarga se efetivará com a transferência de responsabilidade pela guarda do material: 
  a) Ser precedida de exame, realizado por comissão especial, quando for o caso; 
  b) 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; 
 
6.7 - Saneamento de Material 
6.7.1 - 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. 
6.7.2 - Os materiais devem ser objeto de constantes revisões e análises, estas atividades são responsáveis 
pela identificação dos itens ativos e inativos. 
6.7.3 - Consideram-se itens ativos aqueles requisitados regularmente em um dado período estipulado pelo 
órgão ou entidade. 
6.7.4 - Consideram-se itens inativos aqueles não movimentados em certo período estipulado pelo órgão ou 
entidade e comprovadamente desnecessários para utilização nestes. 
6.7.5 - 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. 
 
6.8 - Movimentação e Controle 
6.8.1 - 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. 
6.8.2 - 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. 
6.8.3 - Para efeito de identificação e inventário os equipamentos e materiais permanentes receberão números 
sequenciais de registro patrimonial. 
6.8.4 - O número de registro patrimonial deverá ser aposto ao material, mediante gravação, fixação de 
plaqueta ou etiqueta apropriada. 
6.8.5 - Para o material bibliográfico, o número de registro patrimonial poderá ser aposto mediante carimbo. 
6.8.6 - 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. 
6.8.7 - Os equipamentos ou materiais permanentes somente poderão ser movimentados de uma Unidade à 
outra, por meio do Departamento de Administração ou da unidade equivalente. 
6.8.8 - 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. 
6.8.9 - O consignatário, independentemente de levantamento, deverá comunicar ao Departamento de 
Patrimônio e Almoxarifado qualquer irregularidade de funcionamento ou dano nos materiais sob sua 
responsabilidade. 
6.8.10 - Departamento de Patrimônio e Almoxarifado providenciará a recuperação do material danificado 
sempre que verificar a sua viabilidade econômica e oportunidade. 
 
6.9 - Inventários Físicos 
6.9.1 - 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: 
  a) O ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com o saldo físico 
real nas instalações de armazenagem; 
  b) A análise do desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado, através dos 
resultados obtidos no levantamento físico; 
  c) O levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos 
estoques; 



                                                                                                                                    
 

  d) O levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das suas 
necessidades de manutenção e reparos; 
6.9.2 - Os tipos de Inventários Físicos são: 
  a) 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; 
  b) Inicial: Realizado quando da criação de uma unidade gestora, para identificação e registro 
dos bens sob sua responsabilidade; 
  c) Transferência de responsabilidade: Realizado quando da mudança do dirigente de uma 
unidade gestora; 
  d) Extinção ou transformação: realizado quando da extinção ou transformação da unidade 
gestora; 
  e) Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou por 
iniciativa do órgão fiscalizador. 
6.9.2.1 - 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. 
6.9.3 - No inventário analítico, para a perfeita caracterização do material, figurarão: 
  a) A descrição padronizada; 
  b) Número de registro; 
  c) Valor: preço de aquisição, custo de produção, valor arbitrado ou preço de avaliação; 
  d) Estado: bom, ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável; 
  e) Outros elementos julgados necessários. 
6.9.4 - 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. 
6.9.5 - 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. 
6.9.6 - Sem prejuízo de outras normas de controle dos sistemas competentes, o 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. 
6.9.7 - 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. 
6.9.8 - Os inventários físicos de cunho gerencial deverão ser efetuados por Comissão designada pelo 
Secretário de Administração, Saúde e Educação, ressalvado aqueles de prestação de contas, que deverão se 
subordinar às normas do Sistema de Controle Interno. 
 
6.10 - Conservação e Recuperação 
6.10.1 - 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. 
6.10.2 - 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. 
6.10.3 - 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. 
6.10.4 - 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. 
 
6.11 - Responsabilidade e Indenização 
6.11.1 - 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. 
6.11.2 - É dever do servidor comunicar, imediatamente, a quem de direito, qualquer irregularidade ocorrida 
com o material entregue aos seus cuidados. 
6.11.3 - 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.  
6.11.4 - Recebida a comunicação, o dirigente do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado, após a 
avaliação da ocorrência poderá:  
 6.11.4.1 - 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; 
 6.11.4.2 - Identificar, desde logo, o (s) responsável (eis) pelo dano causado ao material, sujeitando-o(s) 
às providências cabíveis; 
 6.11.4.3 - 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). 
6.11.5 - 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: 
  a) Arcar com as despesas de recuperação do material; 
  b) Substituir o material por outro com as mesmas características; 
  c) Indenizar, em dinheiro, esse material, a preço de mercado, valor que deverá ser apurado em 
processo regular através de comissão especial designada pelo Secretário de Administração, Saúde e 
Educação. 
6.11.6 - 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. 
6.11.7 - 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). 
6.11.8 - 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 ao Município. 
6.11.9 - Não deverá ser objeto de sindicância, nos casos de dano, seja ele qual for, caso o material seja de 
valor econômico de pequena monta. 
6.11.10 - 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: 
  a) Impossibilitado de fazer, pessoalmente, a passagem de responsabilidade do material, poderá 
o servidor delegar a terceiros essa incumbência; 
  b) Não tendo esse procedido na forma da alínea anterior, poderá ser designado servidor da 
Unidade, ou instituída comissão especial pelo Secretário de Administração, Saúde e Educação nos casos de 
cargas mais vultosas, para conferência e passagem do material. 
6.11.11 - 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. 
6.11.12 - A passagem de responsabilidade deverá ser feita obrigatoriamente, à vista da verificação física de 
cada material permanente e lavratura de novo Termo de Responsabilidade. 
6.11.13 - Na hipótese de ocorrer qualquer pendência ou irregularidade caberá ao Secretário de Administração, 
Saúde e Educação para adotar as providências cabíveis necessárias à apuração e imputação de 
responsabilidade. 
 
6.12 - Cessão e Alienação 
6.12.1 - 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 do Município da Serra. 
6.12.2 - A Alienação consiste na operação que transfere o direito de propriedade do material mediante, venda, 
permuta ou doação. 
6.12.3 - Compete a Departamento de Patrimônio e Almoxarifado: 
  a) Colocar à disposição, para cessão, o material identificado como inativo nos almoxarifados e 
os outros bens móveis distribuídos, considerados ociosos; 
  b) Providenciar a alienação do material considerado antieconômico e irrecuperável. 
 
 



                                                                                                                                    
 

 
7. Considerações Finais: 
 
7.1 - 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 e listagens. 
7.2 – 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. 
7.3 - 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 Secretário de Administração, Saúde e Educação 
e, no caso de impedimento desses, pela Autoridade Administrativa a que ele estiver subordinado. 
7.4 - 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. 
7.5 - As  especificidades dos procedimentos, bem como seus respectivos fluxogramas pertinentes à  
Secretaria Municipal de Saúde, e ao Instituto de Previdência da Serra - IPS, encontram-se dispostas nos 
Anexos II a V desta Instrução Normativa. 
7.6 – A presente Norma de Procedimento entrará em vigor a partir da data da publicação do Decreto de 

Aprovação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I – FLUXOGRAMA - CONTROLE DE ESTOQUE - SEAD 
ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO ARMAZENAGEM REQUISIÇÃO E 

REDISTRIBUIÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARGA E DESCARGA SANEAMENTO DO MATERIAL MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE INVENTÁRIOS FÍSICOS CONSERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO 

     

RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO CESSÃO E ALIENAÇÃO 
 

 
 
 
 
 

 

Compete 
a) Controlar o estoque; 
b) Realizar o cadastro dos itens, no sistema 
integrado de materiais para movimentação; 
c) Registrar os movimentos do estoque de 
entrada e saída; 
d) Encaminhar nota fiscal à contabilidade; 
e) Controlar os materiais em ponto de 
reposição; 
f) Controlar o consumo médio de materiais; 
g) Prestar conta do movimento do estoque 
do mês de referência; 
h) Prestar consulta em geral. 
i) Realizar Inventário Anual de encerramento 
de exercício dos bens móveis, imóveis e 
almoxarifado. 
 

As compras de materiais, para reposição 
e/ou para atender necessidades específicas 
das Unidades, serão efetuadas por 
intermédio do Departamento de 
Administração de Materiais/CPL 

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: 
a) conferência e, quando for necessário; 
b) exame quantitativo e qualitativo. 
Quando o material não corresponde ou 
apresentar falhas o fornecedor regularizar 
para aceitação da entrega. 

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 

As unidades 
integrantes 
das estruturas 
organizacionai
s dos órgãos 
e entidades 
serão 
supridas 
exclusivament
e pelo 
almoxarifado. 
 

Distribuição é 
o processo 
pelo qual se 
faz chegar o 
material em 
perfeitas 
condições ao 
usuário 

Carga: a efetiva responsabilidade pela 
guarda e uso de material pelo seu 
consignatário; 
 Descarga: a transferência desta 
responsabilidade. 
 

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. 
 

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. 
 

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, 

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 

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. 

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 do Município da Serra 

A Alienação consiste na operação que 
transfere o direito de propriedade do 
material mediante, venda, permuta ou 
doação 

Compete ao 
Patrimônio e 
Almoxarifado: Inativar 
materiais ociosos e 
providenciar alienação 
do material 
antieconômico e 
irrecuperável 



 

 
ANEXO II – PROCEDIMENTOS SESA 

CONTROLE DE ESTOQUE 
 
 

6. Procedimentos: 
 
6.1 – Almoxarifado 
6.1.1 - Compete à Divisão de Almoxarifado, dentre outras competências: 
   a) Controlar o estoque; 
            b) Realizar o cadastro dos itens, no sistema integrado de materiais para      movimentação; 
   c) Registrar os movimentos do estoque de entrada e saída; 
   d) Encaminhar nota fiscal ao FMS; 
   e) Controlar os materiais em ponto de reposição; 
   f) Controlar o consumo médio de materiais; 
   g) Prestar conta do movimento do estoque do mês de referência; 
   h) Prestar consulta em geral. 
     i) Realizar Inventário Anual de encerramento de exercício dos bens de consumo. 
 
6.1.2 - A aquisição de matérias de consumo e bens se dará por intermédio da Gerencia de Suprimentos/CPL 
e Almoxarifado. 
 
 
6.2 – Aquisição 
6.2.1 - As compras de materiais, para reposição e/ou para atender necessidades específicas das Unidades, 
serão efetuadas por intermédio da Gerencia de Suprimentos/CPL. 
6.2.2 - 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. 
6.2.3 - 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. 
6.2.4 - A Unidade quando solicitar pedido de compra elaborará a descrição dos materiais, observando os 
critérios definidos no Termo de Referência – TR. 
 
6.4 – Recebimento e Aceitação 
6.3.1 - 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 no almoxarifado, 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. 
6.3.2 - Aceitação é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido 
satisfez às especificações contratadas. 
6.3.3 - O material recebido depende, para sua aceitação, de: 
a) Conferência; e, quando for o caso; 
b) Exame quantitativo e qualitativo. 
6.3.4 - 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. 
6.3.5 - Exame qualitativo poderá ser feito por técnico especializado ou por comissão especial, da qual, em 
princípio, fará parte o encarregado do almoxarifado. 
6.3.6 - 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. 
 
6. 4 – Armazenagem 
6.4.1 - 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: 
 6.4.1.1 - 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; 
 6.4.1.2 - 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; 
 6.4.1.3 - Os materiais devem ser estocados de modo a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido 



 

inventário; 
 6.4.1.4 - 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; 
 6.4.1.5 - Os materiais jamais devem ser estocados em contato direto com o piso, é preciso utilizar 
corretamente os acessórios de estocagem para protegê-los; 
 6.4.1.6 - 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);  
 6.4.1.7 - Os materiais da mesma classe devem ser concentrados em locais adjacentes, a fim de 
facilitar a movimentação e inventário; 
 6.4.1.8 - 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; 
 6.4.1.9 - Os materiais devem ser conservados nas embalagens originais e somente abertos quando 
houver necessidade de fornecimento parcelado, ou por ocasião da utilização;  
 6.4.1.10 - 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;  
 6.4.1.11 - 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). 
 
6.5 – Requisição e Distribuição 
6.5.1 - As unidades integrantes das estruturas organizacionais dos órgãos e entidades serão supridas 
exclusivamente pelo almoxarifado. 
6.5.2 - Distribuição é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao usuário, pelo 
processo de fornecimento: 
a) Por requisição. 
6.5.2.1 - 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: 
a) Com as tabelas de provisão; 
b) Com catálogo de material, em uso na Unidade. 
6.5.4 - 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. 
6.5.4 - Nas remessas de material para Unidades de outras localidades, o Almoxarifado, quando utilizar 
transporte de terceiros, deverá atentar para o seguinte: 
  a) Grau de fragilidade ou perecidade do material; 
  b) Meio de transporte mais apropriado; 
  c) Valor do material, para fins de seguro pela transportadora; 
  d) Nome e endereço detalhado do destinatário de forma a facilitar o desembaraço da 
mercadoria ou a entrega direta a esse destinatário. 
6.5.5 - A guia de remessa de material (ou nota de transferência), além de outros dados informativos julgados 
necessários, deverá conter: 
  a) Descrição padronizada do material; 
  b) Quantidade; 
  c) Unidade de medida; 
  d) Preços (unitário e total); 
  e) Número de volumes; 
  f) Peso; 
  g) Acondicionamento e embalagem; 
  h) Grau de fragilidade ou perecibilidade do material. 
6.5.6 - O remetente comunicará, pela via mais rápida, a remessa de qualquer material, o destinatário, da 
mesma forma, dará ciência do recebimento. 
6.5.7 - Para atendimento das requisições de material, cujo, estoque já se tenha exaurido, caberá a 
Departamento de Almoxarifado encaminhar o respectivo pedido de compra à Unidade de Licitação para as 
devidas providências. 
 
6. 6 – Carga e Descarga 
6.6.1 - Para fins desta Instrução Normativa considera-se: 
  a) Carga: a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material pelo seu consignatário; 



 

  b) Descarga: a transferência desta responsabilidade. 
6.6.2 - 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. 
6.6.3 - O material será considerado carga, no almoxarifado, com o seu registro, após o cumprimento das 
formalidades de recebimento e aceitação. 
6.6.3 - Quando obtido através de doação, cessão ou permuta, o material será incluído em carga, à vista do 
respectivo termo ou processo. 
6.6.5 - A descarga se efetivará com a transferência de responsabilidade pela guarda do material: 
  a) Ser precedida de exame, realizado por comissão especial, quando for o caso; 
  b) 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; 
 
6.7 - Movimentação e Controle 
6.8.1 - 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. 
6.8.2 – Ao almoxarifado, 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. 
6.8.3 - Para efeito de identificação e inventário os equipamentos e materiais permanentes receberão 
números seqüenciais de registro patrimonial. 
 
6.9 - Inventários Físicos 
6.9.1 - Inventário físico é o instrumento de controle para verificar, os saldos de estoques no almoxarifado, dos 
medicamentos e material de consumo, que irá permitir, dentre outros: 
  a) O ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com o saldo físico 
real nas instalações de armazenagem; 
  b) A análise do desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado, através dos 
resultados obtidos no levantamento físico; 
  c) O levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos 
estoques; 
6.9.2 - Os tipos de Inventários Físicos são: 
  a) Anual: Destinado a comprovar a quantidade e o valor do acervo, existente em 31 de 
dezembro de cada exercício - constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas 
durante o exercício; 
  b) Inicial: Realizado quando da criação de uma unidade gestora, para identificação e registro 
dos bens sob sua responsabilidade; 
  c) Transferência de responsabilidade: Realizado quando da mudança do dirigente de uma 
unidade gestora; 
  d) Extinção ou transformação: realizado quando da extinção ou transformação da unidade 
gestora; 
  e) Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou 
por iniciativa do órgão fiscalizador. 
   
6.10 - Responsabilidade e Indenização 
6.10.1 - 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. 
6.10.2 - É dever do servidor comunicar, imediatamente, a quem de direito, qualquer irregularidade ocorrida 
com o material entregue aos seus cuidados. 
6.10.3 - 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.  
6.10.4 - Recebida a comunicação, o dirigente do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado, após a 



 

avaliação da ocorrência poderá:  
 6.10.4.1 - 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; 
 6.10.4.2 - Identificar, desde logo, o (s) responsável (eis) pelo dano causado ao material, sujeitando-
o(s) às providências cabíveis; 
 6.10.4.3 - 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). 
6.10.5 - 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: 
  a) Arcar com as despesas de recuperação do material; 
  b) Substituir o material por outro com as mesmas características; 
  c) Indenizar, em dinheiro, esse material, a preço de mercado, valor que deverá ser apurado em 
processo regular através de comissão especial designada pelo Secretário de Saúde. 
6.10.6 - 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. 
6.10.7 - 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). 
6.10.8 - 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 ao Município. 
6.10.9 - Não deverá ser objeto de sindicância, nos casos de dano, seja ele qual for, caso o material seja de 
valor econômico de pequena monta. 
6.10.10 - 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: 
  a) Impossibilitado de fazer, pessoalmente, a passagem de responsabilidade do material, 
poderá o servidor delegar a terceiros essa incumbência; 
   
6.10.11 - 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. 
6.10.12 - A passagem de responsabilidade deverá ser feita obrigatoriamente, à vista da verificação física de 
cada material permanente e lavratura de novo Termo de Responsabilidade. 
6.10.13 - Na hipótese de ocorrer qualquer pendência ou irregularidade caberá ao Secretário de Saúde para 
adotar as providências cabíveis necessárias à apuração e imputação de responsabilidade. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO III – FLUXOGRAMA SESA - CONTROLE DE ESTOQUE 
 

ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO ARMAZENAGEM REQUISIÇÃO E 
REDISTRIBUIÇÃO 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARGA E DESCARGA MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE INVENTÁRIOS FÍSICOS CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
    

RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO  
 

 
 
 
 
 

 

Compete 
a) Controlar o estoque; 
b) Realizar o cadastro dos itens, no sistema 
integrado de materiais para movimentação; 
c) Registrar os movimentos do estoque de 
entrada e saída; 
d) Encaminhar nota fiscal ao FMS; 
e) Controlar os materiais em ponto de 
reposição; 
f) Controlar o consumo médio de materiais; 
g) Prestar conta do movimento do estoque 
do mês de referência; 
h) Prestar consulta em geral. 
i) Realizar Inventário Anual de encerramento 
de exercício dos bens de Consumo. 
 

As compras de materiais, para reposição 
e/ou para atender necessidades específicas 
das Unidades, serão efetuadas por 
intermédio da Gerencia de 
Suprimentos/CPL 

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: 
a) conferência e, quando for necessário; 
b) exame quantitativo e qualitativo. 
Quando o material não corresponde ou 
apresentar falhas o fornecedor regularizar 
para aceitação da entrega. 

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 

As unidades 
integrantes da 
estrutura 
organizacionai
s dos órgãos 
e entidades 
serão 
supridas 
exclusivament
e pelo 
almoxarifado. 
 

Distribuição é 
o processo 
pelo qual se 
faz chegar o 
material em 
perfeitas 
condições ao 
usuário 

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. 

Carga: a efetiva responsabilidade pela 
guarda e uso de material pelo seu 
consignatário; 
 Descarga: a transferência desta 
responsabilidade. 
 

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. 
 

Inventário físico é o instrumento de controle 
para verificar, o saldo de estoques no 
almoxarifado de materiais . 

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 



 

ANEXO IV – PROCEDIMENTOS IPS 
CONTROLE DE ESTOQUE 

 
6. Procedimentos: 

 
REQUISIÇÃO DE MATERIAL 
 
6.1. Setor Solicitante ou Servidor Autorizado 
 
6.1.1. Através de Formulário de Requisição, impresso, solicita o material ao Almoxarifado. 
 
6.2. Setor de Almoxarifado 
 
6.2.1. Recebe a requisição e verifica a existência do material. 
 6.1.1.1 Caso haja, faz a distribuição do material solicitado. 
‘ 6.1.1.2. Caso não haja, o servidor do Almoxarifado devolve o Formulário de Requisição informando 
que não tem no momento. 
 
6.3. Setor Solicitante ou Servidor Autorizado 
 

6.3.1. O Setor Solicitante encaminha CI para o Departamento Administrativo para aquisição de 
material de consumo ou permanente. 
 
 
6.4. Departamento Administrativo: 
  
6.4.1. Consulta ao Departamento de Almoxarifado se realmente há o material solicitado. 
 6.4.1.2.. Caso o material tenha em estoque, o Departamento de Almoxarifado fará a distribuição em 
conformidade com documento de Requisição padronizado impresso.  
. 6.4.1.3. Caso não tenha o material deverá seguir os procedimentos para aquisição de acordo com a 
Norma de Procedimentos de Licitação e Contrato  
 
COMPRA CONCLUÍDA  
 
6.5. Departamento Administrativo: 

6.5.1. Solicita que o fornecedor, como informado no documento de autorização de fornecimento de 
material, entregue o material no almoxarifado do IPS, juntamente com a nota fiscal e cópia da autorização de 
fornecimento para apurar a liquidação do bem. 
 

6.5.2. Com o material entregue no Almoxarifado, o Departamento Administrativo solicita que o servidor 
responsável pelo Almoxarifado faça a liquidação do bem. 

  
RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO MATERIAL 
 
6.6. Setor de Almoxarifado  
 
6.6.1. Para liquidar o bem entregue faz a conferência em conformidade com Autorização de Fornecimento: 

 
6.6.1.1. Em caso de dúvida para liquidar o material convocar o solicitante ou outro servidor que tenha 

conhecimento e/ou capacidade técnica e científica para a conferência  
6.6.1.2. Caso esteja de acordo, confirma o recebimento e aceita o material; 
6.6.1.3.. Atesta a nota fiscal para o pagamento ou juntamente com o solicitante e/ou servidor que 

tenha conhecimento e/ou capacidade técnica e científica que participou da conferência; 
6.6.1.4. Encaminha a nota fiscal para o Departamento Administrativo providenciar o pagamento. 

            6.6.1.5. Caso o material recebido não confere com o documento de Autorização de Fornecimento, o 
Chefe de Almoxarifado devolverá a nota fiscal sem atesto para o Departamento Administrativo apontando a 
divergência. 
 
 
 
6.7. Departamento Administrativo: 
 



 

6.7.1. Recebe a nota fiscal: 
 6.7.1.2. Caso a nota fiscal não foi atestada por causa de divergência de material recebido com a 
Autorização de Fornecimento, o chefe do Departamento Administrativo entrará em contato com o fornecedor 
para que seja recolhido o material e contratual novo prazo para sanar o vício da compra. 

6.7.1.3. Caso a nota fiscal foi atestada: 
 6.7.1.3.1.  Anexa-se aos autos do processo.  
 6.7.1.3.2. Encaminha o processo para o Diretor Administrativo e Financeiro e o Diretor 
Presidente autorizar o pagamento. 

 
 
BEM MÓVEL RECEBIDO 
    
6.8. Apoio à Presidência 
  6.8.1. Recebe o Bem de Consumo ou Permanente através de Termo de Cessão ou Processo. 
 6.8.2. Abre um processo interno no IPS quando o bem móvel for obtido através de doação, cessão ou 
permuta para que o material seja incluído no sistema Almoxarifado / Patrimônio do IPS. 
  6.8.3. Encaminha para a Comissão Permanente de Almoxarifado e Patrimônio. 
 
6.9. Comissão Permanente de Almoxarifado e Patrimônio 
 
6.9.1 Recebe o processo  
6.9.2. Se houver necessidade, abre um processo para reavaliar seu estado físico e estimar o tempo restante 
qualitativo operacional do bem; 
 6.9.2.1. Após encaminha o processo para o Departamento de Contabilidade para reavaliar a preço de 
mercado ou critérios estabelecidos em lei ou de acordo com IPCA-IBGE. 
6.9.3.. Apensa ao processo de doação, cessão ou permuta, se necessário. 
 6.9.3.1. Encaminha ao Diretor Presidente para autorizar os lançamentos de regularização de 
incorporação do bem, atualização de valor de acordo com o preço reavaliado e tempo de vida estimado nos 
Sistema de Almoxarifado / Patrimônio e Contábil. 
 
6.10. Presidência  
 
6.10.1. Recebe o processo  
6.10.2. Autoriza os lançamentos de regularização de inclusão do bem no sistema de Almoxarifado / 
Patrimônio e Contábil. 
6.10.3. Encaminha o processo para o Chefe de Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. 
  
6.11. Servidor responsável pelo Almoxarifado e Patrimônio 
 
6.11.1. Recebe o processo 
6.11.2. Faz o lançamento autorizado de regularização no sistema de Almoxarifado e Patrimônio. 
6.11.3. Gera uma numeração sequencial e identificando o bem, anexa aposto ao bem, mediante gravação ou 
fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada; 
6.11.4. Após, localizado em qual setor ficará, emite um Termo de Responsabilidade para o responsável pela 
guarda e zelo. 
 6.11.4.1. Imprime o Termo de Responsabilidade em 3 (três) vias para colher assinatura do 
responsável. 
  6.11.4.1.1. Uma via fica com o Responsável pela guarda, uma para Recursos Humanos anexar 
a ficha Cadastral e outra anexa nesse processo. 
 
6.11.5. Encaminha o processo para o Departamento de Contabilidade. 
 
6.12. Departamento de Contabilidade 

6.12.1. Recebe os autos do processo 
6.12.2. Faz o lançamento autorizado de regularização no sistema de Contabilidade. 
6.12.3. Encaminha ao Diretor Presidente para ciência dos lançamentos de regularização realizados. 

 
 
6.13. Presidência do IPS  
 
6.13.1. Recebe os autos do processo 



 

6.13.2. Manifesta-se 
6.13.3. Encaminha o processo para arquivamento no Departamento de Contabilidade.  
 
INDENIZAÇÃO DE BEM   
 
6.14.  Servidor do IPS 
 
6.14.1. Faz uma Comunicação Interna - CI para comunicar o fato ocorrido com o bem danificado. 
6.14.2. .Encaminha a CI para a Comissão de Almoxarifado e Permanente  
 
6.15. Comissão de Almoxarifado e Permanente 
 
6.15.1. Recebe a Comunicação Interna  
6.15.2. Analisa os fatos  
6.15.3 Abre o processo no protocolo do IPS para começar avaliação do dano do objeto: 
 
 6.15.3.1. Concluído que a perda ou avaria do material decorreu pelo desgaste físico ou outros fatores 
que independem da ação do usuário encaminha o processo para Departamento Administrativo licitar 
manutenção e reparos necessários. 
 
 6.15.3.2. Caso os danos não tenham ocorrido pelo desgaste físico ou outros fatores que independem 
da ação do usuário fazem apuração do fato tentando identificar se o usuário causou avaria ao material 
abordando os seguintes requisitos e após anexada ao processo, e encaminha ao Diretor Presidente: 
  a) ocorrência e suas circunstâncias, 
  b) o estado físico em se encontrava o material; 
  c) valor do material adquirido e/ou valor reavaliado; 

d) Possibilidade de recuperação do material e em caso negativo se poderá reaproveitar 
peças; 

  e) Sugestão sobre o destino a ser dado ao material; 
  f) Apurar o grau de responsabilidade do usuário envolvido; 
 
 
6.16. Departamento Administrativo 
 
6.16.1. Faz a cotação do preço para manutenção e reparo: 
 6.16.1.1. Caso inviável e/ou antieconômico o reparo, solicitar da empresa o laudo técnico e 
encaminhar o processo para o Chefe do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. 
 6.16.1.2. Caso seja viável a manutenção e reparo, segue o processo para realizar o Procedimento de 
Licitação e compra. 
 
6.17. Servidor responsável pelo Almoxarifado e Patrimônio 
 
6.17.1. Recebe o processo. 
6.17.2.  Solicita autorização ao Diretor Presidente para iniciar o processo de baixa do bem. 
 6.17.2.1. Caso autorizado, providencia a Baixa do bem e encaminha o processo com o relatório para 
o Departamento de Contabilidade  para providenciar os lançamentos contábeis e após e encaminhar o 
processo ao Departamento Administrativo para descarte da carcaça. 
 
6.18. Departamento Administrativo 
6.18.1. Recebe os autos do processo e avalia. 
6.18.2. Encaminha o processo ao Diretor Presidente para autorizar melhor forma de descarte. 
 
6.19. Presidência 
 
6.19.1. Recebe os autos do processo. 
6.19.2. Caracterizada a existência de responsável pela avaria ou desaparecimento do material, encaminha o 
processo para o Departamento Jurídico para apurar se caberá ao responsável de sindicância e/ou 
ressarcimento de: 
  a) Arcar com as despesas de recuperação do material; 
  b) Substituir o material por outro com as mesmas características; 
  c) Indenizar, em dinheiro, a preço de mercado, valor apurado em processo regular. 



 

  
6.19.3. Quando não for identificado de imediato o responsável pelo desaparecimento ou dano do material, 
com finalidade de sindicância e será necessário ressarcimento dos prejuízos ao IPS.  
  6.18.3.1. Encaminha o processo para o Departamento Jurídico. 
 
6.19.4.. Não haverá sindicância e/ou ressarcimento de valores para os casos em que material permanente 
esse reavaliado com valor econômico de pequeno vulto e/ou já tiver ultrapassado a validade operacional 
original. 
 6.19.4.1. Encaminha o processo para Departamento Administrativo arquivar. 
 
 
7. Considerações Finais.                   
           
7.1. Nenhum material deverá ser liberado, antes de cumprida as fases do Recebimento e Aceitação, bem 
como registrado nos documentos de controle, tais como ficha de estoque ou outro. 
 
7.2. O chefe de departamento ou outro servidor autorizado deverá manter o controle físico juntamente com 
as fichas de estoque fazendo conferência em curto espaço de tempo para corrigir as falhas possíveis na 
distribuição e enviar o relatório para o Departamento de Contabilidade também providenciar os ajustes. 
   
 
7.3. A comissão de Almoxarifado e Permanente e/ou outras necessárias para realizar o inventário serão 
constituídas de no mínimo de 3(três) servidores do IPS, designados por portaria pelo Diretor Presidente e 
publicada. 
 
7.4. Atribuições do Almoxarifado              
                    
7.4.1. Compete ao Departamento do Almoxarifado / Patrimônio - IPS  
   a) Controlar o estoque; 
  b) Realizar o cadastro dos itens, no sistema de Almoxarifado/Patrimônio; 
  c) Registrar os movimentos do estoque de entrada e saída; 
  d) Controlar e distribuir os materiais de bens móveis existentes de acordo com documento de 
requisição padronizada e impressa; 
  e) Abrir processo de compra para repor os materiais estocados consumidos e encaminhar ao 
Departamento Administrativo para aquisição; 
  f) Quando não houver o material requisitado devolver o pedido ao solicitante para que este 
solicite ao Departamento Administrativo para providenciar a compra.  
  f) Emitir relatório do movimento de estoque mensal ou solicitado; 
  g) Realizar inventário Anual de encerramento de exercício dos bens móveis, imóveis e do 
almoxarifado ou quando solicitado. 
  h) Liquidar o material recebido e atestar a nota fiscal e encaminhar ao Departamento 
Administrativo. 
  i) Distribuir o material solicitado em conformidade com documento padronizado de Requisição 
impresso contendo os seguintes itens: identificação do material solicitado, quantidades solicitadas e 
distribuídas, assinatura e carimbo do requisitante, assinatura e carimbo da chefia imediata e assinatura, 
carimbo do servidor que distribuiu e observação s quando necessário. 
  J) Atualizar as ficha de estoque ou outro documento de controle. 
  l) Encaminhar os documentos de requisição ao Departamento de Contabilidade para registrar 
os consumos semanais e/ou mensais. 
 
7.4.2. Cabe ao chefe de Departamento do Almoxarifado/Patrimônio verifica se o material está de acordo com 
o documento de Autorização de Fornecimento, atestar a nota fiscal e encaminhar ao Departamento 
Administrativo para que se possa efetuar o pagamento. 
   

7.4.2.1. Em caso de dúvida para liquidar a notar fiscal convocar o solicitante ou outro servidor que 
tenha conhecimento e/ou capacidade técnica e científica para atestar juntamente a nota fiscal. 
           7.4.2.2. Caso se verifique que o material recebido não está em conformidade com Autorização de 
Fornecimento, O Chefe de Almoxarifado devolverá a nota fiscal sem atesto e informará ao Departamento 
Administrativo para que seja recolhido o material pelo fornecedor e contratual novo prazo para sanar o vício 
da compra. 
 



 

 
7.5. Aquisição do material  
 
7.5.1. Toda a compra de materiais seja para repor e /ou para atender a necessidade do IPS serão efetuadas 
de acordo com Instrução Normativa de Contratos e Licitação do IPS. 
7.5.2. Todo pedido de aquisição deverá ser verificado antes se há inexistência de material ou similar no 
Almoxarifado.  
7.5.3. Deve-se evitar compras volumosas para materiais perecíveis e /ou com características de obsoletos 
em curto espaço de tempo. 
7.5.4. Todo pedido tem que conter a descrição do material e quantidade necessária, obedecendo aos 
critérios definidos no Termo de Referência (T R). 
 
 
7.6. Recebimento e Aceitação 
 
7.6.1. Todo material deve ser entregue no Almoxarifado do IPS, preferencialmente compreendido no horário 
de 09: 00 às 15: 00, salvo exceções quando acordado pelo Departamento Administrativo, não implicando a 
aceitação efetiva. 
 
7.6.2. A aceitação será confirmada após o Chefe de Departamento ou outro servidor com capacidade técnica 
/científica e de conhecimento do bem verificar, conferir e examinar a quantidade e qualidade em 
conformidade com o documento de Autorização de Fornecimento. 
 
7.6.3. Quando o material não atender com exatidão a Autorização de Fornecimento ou apresentar faltas e 
defeitos, o servidor encaminhará o fornecedor ao Departamento Administrativo para regularização de novo 
prazo de entrega. 
 
7.7. Armazenagem 
 
7.7.1. Os materiais recebidos devem ser estocados no Almoxarifado ou quando necessário em local com 
segurança para evitar furto ou roubo, perigos com ameaças climáticas e mecânicas, bem como manifestação 
de insetos. 
 
7.7.2.  Para evitar envelhecimento de material estocado, devem distribuir em primeiro lugar os que têm 
validade de tempo menor e os mesmos estarem localizados de fácil para distribuir (primeiro a entrar, primeiro 
a sair – PEPS). 
  
7.7.3. Os materiais devem ser estocados a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido inventário.  
 
7.7.4. Cada material estocado terá uma Ficha de Estoque ou outro documento para facilitar o controle de 
distribuição e quantitativo. 
 
7.7.5. Os materiais de grande movimentação devem ser em lugar de fácil acesso e os de grande volume e/ou 
peso em locais mais baixos. 
 
7.7.6. Os materiais de gênero alimentícios devem ser estocados afastados dos produtos de limpeza e 
higiene. 
 
7.7.7. Os materiais dever ser conservados nas embalagens originais e somente abertos quando houver 
necessidade de serem distribuídos. 
 
7.7.8. A organização dos materiais deve ser feita de modo a facilitar a distribuição, inspeção e inventário. Os 
rótulos de identificação ou embalagem fechada dever estar voltados para fácil leitura e contagem. 
 
7.7.9. Os materiais devem estar estacados em prateleiras ou em outros acessórios que evite contado 
diretamente com o piso. 
 
7.7.10. Quando empilhado o material deve atentar para a segurança de manuseio e para a altura das pilhas 
evitando excesso de pressão de peso. 
 

 



 

 
7.8. Movimentação e Controle 
 
7.8.1.. Os bens móveis serão movimentados nos seguintes casos: 
 
 a) Quando solicitado serão distribuídos através de Formulário de Requisição (impressa); 
 b) Os objetos ociosos serão remanejados entre setores quando houver necessidade; 
 c) Quando apresentarem danos ou defeitos o Departamento Administrativo será comunicado 
formalmente, pelo Chefe de Departamento do Almoxarifado/Patrimônio ou membro da comissão Permanente 
do Almoxarifado/Patrimônio ou pelo próprio responsável da guarda e zelo do bem para contratar empresas 
especializadas e providenciar os reparos.   
 d) Quando o bem móvel for considerado, através de laudo técnico, inviável economicamente ou 
irrecuperável sua capacidade produtiva, o Chefe de Departamento do Almoxarifado/Patrimônio providenciará 
abertura de processo comunicando e solicitando desincorporação do bem ao Diretor Presidente, bem como 
seu descarte. 
 e) O descarte de material será feito através de recolhimento de serviços oferecidos pelo Município de 
Serra de modo ecológico ou doados ou se possível através de leilão próprio do IPS, todos autorizado pelo 
Diretor Presidente do IPS. 
 
 
7.8.2. Os equipamentos e materiais permanentes receberão números seqüenciais de registro patrimonial 
com finalidade de identificação: 
 a) O número patrimonial deverá ser aposto ao bem, mediante gravação ou fixação de plaqueta ou 
etiqueta apropriada; 
 b) O sistema Almoxarifado / Patrimônio fornecerá relatório com a identificação do bem, data de 
aquisição, estado de conservação, valor de aquisição e/ou valor reavaliado, onde está localizado e o 
responsável pela guarda e zelo. 
 c) Para material bibliográfico, o número de registro patrimonial será na contracapa ou outro dentro do 
livro, de modo que, não o danifique através de carimbo. 

7.8.3. Em caso de remanejamento de equipamento ou material permanente, a Comissão de Almoxarifado e 
Patrimônio de ser comunicada para que providencie as atualizações dos Termos de Responsabilidade para o 
setor cedente e do novo setor responsável.  
 
7.8.4. O responsável da guarda do bem, independentemente de levantamento, deverá comunicar à 
Comissão de Almoxarifado e Patrimônio qualquer irregularidade de funcionamento ou dano do bem móvel. 
 
 
7. 9. Inventário Físico 
 
7.9.1. Inventário Físico é o instrumento de controle para verificar os saldos de estoques no almoxarifado, 
bem como a existência dos equipamentos e materiais permanente em uso e providenciar se necessário: 
 a) Ajustar os saldos escriturados nas fichas de estoque com os saldos físicos armazenados e também 
com o saldo contábil,  
 b) Localizar o bem móvel permanente e atualizar o Termo de Responsabilidade fazendo os ajustes 
quando necessário, tais como, transferindo-o para o setor localizado; 
 c) Identificar a situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das suas necessidades 
de manutenção ou reparos. 
 d) Realizar o inventário físico para atender a legislação ou quando solicitado. 
 e) Remanejar os bens móveis ociosos ou quando o setor for extinto.  
   
7.9.2. O inventário físico será efetuado por uma Comissão designada pelo Diretor Presidente do IPS, no 
mínimo composta por 3(três) membros. 
 7.9.2.1. O inventário físico será no almoxarifado e/ ou nos departamentos do IPS. 
 7.9.2.2. Após o levantamento dos bens a comissão emitirá relatório (informando também se há bens 
ociosos ou danificados) para que o chefe de Departamento de Almoxarifado/Patrimônio providenciar os 
ajustes necessários, e este emitir o relatório do sistema de almoxarifado / patrimônio para o Departamento de 
Contabilidade realizar os ajustes necessários também. 
    
7.9.3. O inventário físico deverá constar os seguintes dados: 
 a) A descrição padronizada; 
 b) Número de registro; 



 

 c) Valor: preço de aquisição e/ou preço de avaliação; 
 d) Estado: bom, regular, ruim (péssimo), ocioso, recuperável ou antieconômico; 
 e) e outros dados. 
 
7.9.4. O material de pequeno valor econômico que tiver seu custo de controle superior ao risco da perda 
poderá ser controlado através de documento de termo de guarda e/ou responsabilidade fornecido pelo 
Departamento Administrativo e/ou outro departamento e/ou relação carga. 
 
7.9.5. O bem móvel cujo valor de aquisição for desconhecido será reavaliado como referência o valor de 
outro, semelhante ou sucedâneo, no mesmo estado de conservação ou característica operacional e/ou a 
preço de mercado e/ou IPCA-IBGE. 
 
 
7.10. Conservação e Recuperação 
 
7.10.1.É obrigação de todo servidor usar o bem com zelo, conservar e evitar avarias. 
 
7.10.2. Quando necessário deve o Departamento Almoxarifado e Patrimônio ou outro sugerir ao 
Departamento Administrativo contratar serviços de manutenção e prevenção para equipamentos 
permanentes anuais. 
 
7.10.3. A recuperação somente será viável se os custos envolvidos orçar no máximo a 50% (cinquenta por 
cento) do seu valor estimado no mercado. Se considerado antieconômico e/ou irrecuperável, constado em 
laudo técnico, o bem móvel poderá ser alienado (desincorporado para descarte) conforme a Legislação 
vigente. 

 
 

7.11. Responsabilidade e indenização 
 
7.11.1. Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material 
permanente que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem como pelo dano, causado por dolo ou culposo, 
esteja ou não sob sua guarda. 
 
7.11.2 É dever do servidor comunicar , imediatamente, a quem de direito, bem como aos membros da  
Comissão de Almoxarifado e Permanente, qualquer irregularidade ocorrida com o material entregue aos seus 
cuidados. O documento deve ser por escrito sem prejuízo de participações verbais dos fatos ocorridos. 
 
7.11.3. Todo servidor em que tenha a guarda e zelo de material permanente quando desvinculado do cargo 
deverá comunicar por escrito a Comissão de Almoxarifado e Permanente para fazer as atualizações de 
Termo de Responsabilidade.  
 
7.11.4. O servidor na impossibilidade de comunicar à Comissão de Almoxarifado e Permanente caberá a 
essa providenciar o inventário físico para atualizar o Termo de Responsabilidade e transferir para o novo 
substituto, se necessário. 
 
7.11.5. Na hipótese de ocorrer qualquer pendência ou irregularidade caberá a Comissão de Almoxarifado e 
Permanente apurar e encaminhar ao Diretor Presidente para sindicância e após comunicar ao Diretor 
Presidente dos fatos e providências cabíveis.   
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1. 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 Municipal. 

 
2. Abrangência: 
 

A Instrução Normativa abrange a Departamento de Compra e Licitação e Fornecedores. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 

Constituição Federal. 

Lei Orgânica do Município da Serra. 

Leis Federais nº 4.320/1964, nº 8.666/1993  

Resolução nº 174/02 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES. 

 
4. Conceitos: 
 

Cadastro: Conjunto de dados e informações econômicas, financeiras, comerciais e pessoais ou 
empresariais. 

Fornecedor: Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonalizados, que desenvolvam atividades de produção, montagem, transformação, beneficiamento, 
acondicionamento ou re-acondicionamento, renovação ou recondicionamento, criação, construção, 
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 
 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
 
Compete às Unidades Administrativas SEAD e SEOB controlar e acompanhar a execução da presente Norma 
de Procedimento. 



                                                                                                                                    
 

 
Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 
 
6. Procedimentos: 
 
 
6.1 – Cadastramento 

6.1.1 - O cadastro na Divisão de Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços far-se-
á mediante solicitação do interessado. 

6.1.2 - 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. 

6.1.3 - Para solicitação de cadastro na DIVISÃO, o interessado deverá apresentar 
requerimento cadastral, perante a Unidade de cadastro, acompanhado da documentação 
relacionada no ITEM 2. 

6.1.4 - O Cadastro na Divisão poderá ser requerido e processado em qualquer época do ano. 
6.1.5 - Para pessoa jurídica será requerida com a apresentação de documentos 

comprobatórios de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira 
e regularidade fiscal. 

6.1.6 - 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. 

6.1.7 - O registro na Divisão 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. 

 
6.2 - Documentos para Cadastramento. 
6.2.1 - O interessado deverá apresentar requerimento, acompanhado dos documentos. 
6.2.2 - Para pessoa jurídica será requerida com a apresentação de documentos comprobatórios e habilitação 
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade social. 
 
 
6.3 - Procedimento Cadastral 
6.3.1- O cadastramento será iniciado com o recebimento dos documentos do fornecedor e correspondente 
entrega no Departamento de Administração de Materiais da Prefeitura Municipal, autenticada pelo cartório ou 
por servidor da Divisão, com exceção das certidões retiradas pela Internet, bastando para esta cópia simples. 
6.3.2 - 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. 
6.3.3 - 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. 
6.3.4 - No cadastramento, suas alterações, inclusão e renovações serão avaliadas com base na 
documentação apresentada pelo fornecedor e analisada dentro dos parâmetros seguintes: 
 a) Habilitação jurídica; 
 b) Qualificação técnica; 
 c) Qualificação econômica; 
 d) Regularidade fiscal. 
6.3.5 - 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. 
6.3.6 - As pessoas jurídicas, que tiverem sua solicitação e documentação aprovada receberão Certificado de 
Registro Cadastral (CRC). 
6.3.7 - A pessoa que for contratar diretamente com a Administração Direta e Indireta, deverá providenciar seu 
cadastro prévio junto a Divisão. 
6.3.8 - A documentação apresentada pelo fornecedor para registro no Município constituirá Processo 
Administrativo, que depois de cumprido o seu objeto, será mantido no Arquivo Central. 
 
6.4 - Emissão 
6.4.1 - O certificado de Registro Cadastral (CRC) da pessoa jurídica será entregue no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis.  



                                                                                                                                    
 

6.4.2 - Após entrega do pedido de inclusão, o interessado deverá comparecer à Divisão de Cadastro de 
Fornecedores para: 
 a) Retirar o seu certificado de inclusão, ou; 
 b) Conhecer as exigências acerca de falhas na documentação apresentada, bem como para 
apresentar documentos e ou informações complementares. 
 
6.5 - Renovação 
6.5.1 - A renovação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) deverá ser apresentada no setor de protocolo, 
juntamente com os documentos que estiverem com alterações, ou cujo prazo de validade houver expirado, 
apresentado os documentos em original, ou autenticados por servidor da Divisão. 
6.5.2 - Findo o prazo de validade do certificado de inscrição do fornecedor deverá apresentar, para ratificar 
sua condição de regularidade, a seguinte documentação comprobatória: 
 
 a) Alterações ocorridas no contrato social ou estatuto, bem como prova de recondução ou mudanças 
dos representantes legais se for o caso; 
 b) Certidões relativas à regularidade fiscal exigida no cadastramento; 
 c) Último balanço e demonstrações de lucros e perdas, para confirmação da sua qualificação 
econômico-financeira; 
 d) 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. 
6.5.3 - A renovação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) da Pessoa Jurídica será entregue no prazo de 
3 (três) dias úteis, caso não existem pendências, após recebimento pela Divisão de Cadastro de Fornecedor. 
 
 
7. Considerações Finais: 
 
7.1 – A presente Norma de Procedimento entrará em vigor a partir da data da publicação do Decreto de 
Aprovação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I – FLUXOGRAMA 
 

CADASTRO DE FORNECEDORES 
 

CADASTRAMENTO DOCUMENTOS PARA 
CADASTRAMENTO 

PROCEDIMENTO CADASTRAL EMISSÃO RENOVAÇÃO 

     

O cadastro na 
Divisão 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 
o interessado deverá 
apresentar 
requerimento 
cadastral, poderá ser 
realizado em 
qualquer época do 
ano 
 

Pessoa jurídica será 
requerida com a 
apresentação de 
documentos 
comprobatórios de 
habilitação jurídica, 
qualificação técnica, 
qualificação econômico-
financeira e 
regularidade fiscal 

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 interessado deverá 
apresentar 
requerimento, 
acompanhado dos 
documentos. 

 
Para pessoa jurídica será 
requerida com a 
apresentação de 
documentos 
comprobatórios e 
habilitação jurídica, 
qualificação técnica, 
qualificação econômico-
financeira e regularidade 
social. 
 

O registro na 
Divisão 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 
administrativamen
te e judicialmente 

Encontrando-se o processo legalmente 
regular em todas suas formas, a 
Comissão Permanente de Licitação 
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. 
 
 

Com o recebimento dos documentos do fornecedor e 
correspondente entrega no Departamento de 
Administração de Materiais da Prefeitura Municipal, 
autenticada pelo cartório ou por servidor da Divisão, 
com exceção das certidões retiradas pela Internet, 
bastando para esta cópia simples 

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. 
 

- 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. 

No cadastramento, 
suas alterações, 
inclusão e renovações 
serão avaliadas com 
base na documentação 
apresentada pelo 
fornecedor e analisada 
dentro dos parâmetros 
seguintes: 

Habilitação jurídica; 
Qualificação técnica; 
Qualificação 
econômica; 
Regularidade fiscal. 
 

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, que 
tiverem sua 
solicitação e 
documentação 
aprovada 
receberão 
Certificado de 
Registro 
Cadastral (CRC). 
 

A pessoa que for 
contratar 
diretamente com 
a Administração 
Direta e Indireta, 
deverá 
providenciar seu 
cadastro prévio 
junto a Divisão. 
 

A documentação 
apresentada pelo 
fornecedor para registro no 
Município constituirá 
Processo Administrativo, 
que depois de cumprido o 
seu objeto, será mantido 
no Arquivo Central. 
 

O certificado de 
Registro Cadastral 
(CRC) da pessoa 
jurídica será entregue 
no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis.  

 
Após entrega do pedido de 
inclusão, o interessado 
deverá comparecer à 
Divisão de Cadastro de 
Fornecedores para: 
a) Retirar o seu certificado 
de inclusão, ou; 
b) Conhecer as exigências 
acerca de falhas na 
documentação 
apresentada, bem como 
para apresentar 
documentos e ou 
informações 
complementares. 
 

Encontrando-se o processo legalmente 
regular em todas suas formas, a 
Comissão Permanente de Licitação 
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. 
 
 

A renovação do Certificado de 
Registro Cadastral (CRC) 
deverá ser apresentada no 
setor de protocolo, juntamente 
com os documentos que 
estiverem com alterações, ou 
cujo prazo de validade houver 
expirado, apresentado os 
documentos em original, ou 
autenticados por servidor da 
Divisão. 

Findo o prazo de validade do 
certificado de inscrição do 
fornecedor deverá apresentar, para 
ratificar sua condição de 
regularidade, a seguinte 
documentação comprobatória: 
a) Alterações ocorridas no contrato 
social ou estatuto, bem como prova 
de recondução ou mudanças dos 
representantes legais se for o caso;     
b) Certidões relativas à 
regularidade fiscal exigida no 
cadastramento; 
c) Último balanço e demonstrações 
de lucros e perdas, para 
confirmação da sua qualificação 
econômico-financeira; 
d) 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. 
 

Encontrando-se o processo legalmente 
regular em todas suas formas, a 
Comissão Permanente de Licitação 
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. 
 
 

A renovação do Certificado de 
Registro Cadastral (CRC) da 
Pessoa Jurídica será entregue no 
prazo de 3 (três) dias úteis, caso 
não existem pendências, após 
recebimento pela Divisão de 
Cadastro de Fornecedor. 
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
 

Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplina os procedimentos e rotinas para outorga das 
concessões e permissões de serviços públicos, com vista à eficácia, eficiência e transparência da 
aplicação dos recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo do Município da Serra. 

 
2. Abrangência: 
 

Esta Instrução se aplica às unidades administrativas da Administração Direta e às entidades da 
Administração Indireta envolvidas nos processos e serviços prestados pelo Município da Serra.  

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 

Constituição Federal. 
Lei Orgânica do Município da Serra. 
Leis Federais nº 4.320/196 e nº 8.666/1993  
Resolução nº 174/02 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES. 
Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e alterações 

 
4. Conceitos: 
 

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. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
 

Gabinete do Chefe do Poder Executivo; 

Procuradoria Geral do Município; 

Secretarias SEAD/SESA/SEOB: Unidades de Compras, Licitações, Procuradoria Geral do Município e  
Comissão Permanente de Licitação do Município da Serra. 

 

6. Procedimentos: 
 
6.1- Autorização 
6.1.1 - 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. 
6.1.2 - O Prefeito requisitará a Assessoria Jurídica para elaborar o projeto lei. 
6.1.3 - A Assessoria Jurídica elabora o termo de referência e projeto lei, encaminhando-os à Câmara 
Municipal. 
6.1.4 - A Câmara Legislativa Municipal, tão logo analise e vote o projeto lei, encaminhará para Assessoria 
Jurídica, aprovado ou não. 
6.1.5 - A Câmara Legislativa Municipal, após apreciar o projeto de lei, caso não aprove, encaminhará à 
Assessoria Jurídica o projeto lei e a devida justificativa. 
6.1.6 - Recebendo o projeto lei aprovado, pelo Poder Legislativo Municipal, a Assessoria encaminha ao 
Executivo para sancionar. 
6.1.7 - Sancionada a lei, o Executivo estabelecerá prazo para a Concessão e Permissão de Serviços e Obras 
Públicas, encaminhando à Secretaria competente. 
6.1.8 – O Secretário da pasta/Ordenador de despesa envia o processo para o Setor de Licitações e Contratos 
da SEAD/SESA/SEOB/IPS. 
6.1.9 – O Setor de Licitações, após receber a lei de Concessão e Permissão de Serviços e Obras Públicas 
tomará as seguintes providências, dentre outras: 

a) Alimenta o sistema com objeto e dotação orçamentária; 
b) Elabora edital e minuta do contrato. 
c) Define hora e data da abertura do processo licitatório; 

6.1.10 - Após elaborar o edital e minuta do contrato, encaminha à Assessoria Jurídica para que esta dê vista. 
6.1.11 - A Assessoria Jurídica, após receber o edital analisa os aspectos legais e formais, faz as devidas 
correções, se necessárias, e devolve ao órgão encaminhador. 
6.1.12 - O Departamento de Licitações e Contratos da SEAD/SESA/SEOB, após receber o edital licitatório, da 
Assessoria Jurídica, tomará os seguintes procedimentos: 

a) Publica na imprensa oficial; 
b) Encaminha ofício, para cientificar a câmara municipal; 
c) Fornece edital e anexo para os interessados devidamente cadastrados; 
d) Aguarda prazo de impugnação aos termos do edital, se houver; 

6.1.13 - Não havendo impugnação, o Departamento de Compras e Licitação encaminhará o edital à Comissão 
Especial para dar continuidade ao processo licitatório, havendo impugnação, encaminhará à Assessoria 
Jurídica para parecer. 
6.1.14 - A Assessoria Jurídica, após emitir parecer, favorável ou não, encaminhará o edital para a Comissão 
Especial. 
6.1.14 - Caso o parecer da impugnação seja favorável, a Comissão Especial poderá, dentre outras 
providências, prorrogar, republicar ou cancelar a licitação. 
6.1.16 - Caso o parecer da impugnação não seja favorável, a Comissão Especial, dará continuidade ao 
processo licitatório. 
6.1.17 - Encontrando-se o processo legalmente regular em todas suas formas, a Comissão Permanente de 
Licitação procederá: 

a) Recebe os documentos de habilitação e proposta; 
b) Registra a ata de abertura e julgamento; 
c) Confere os documentos de habilitação; 
d) Emite ata de abertura e julgamento e mapa comparativo; 
e) Classifica os valores e define os vencedores; 



                                                                                                                                    
 

f) Vista toda a documentação; 
g) Assina ata de abertura e julgamento; 
h) Publica o resultado do certame; 
i) Encaminha o processo à assessoria jurídica. 

6.1.18 - Caso os documentos de habilitação não estejam na devida forma, a CPL, considerará o proponente 
inabilitado, devolvendo o envelope com a proposta ainda lacrada, desde que não haja recurso ou após a sua 
denegação.  
6.1.19 - 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. 
6.1.20 - A Assessoria Jurídica após receber o processo emitira parecer e devolvera a CPL, para as seguintes 
providências: 

a) Homologa e adjudica (ordenador de despesa); 
b) Finaliza o contrato; 
c) Publica extrato do contrato; 

6.1.21 - Nos casos omissos, desta Instrução Normativa, observar-se-ão as leis: 8.666/93; 8.987/95 e demais 
alterações, onde compatível. 
 
6.2 - Estudos Preliminares 
6.2.1 - 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); 
6.2.2 - 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. 
 
6.3 - Edital 
6.3.1 - 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: 

a) O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; 
b) A maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão; 
c) Melhor proposta técnica, com preço fixado no edital; 
d) Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço 

público a ser prestado com o de melhor técnica; 
e) Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da 

concessão com o de melhor técnica; ou 
f) Melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. 

6.3.2 - Para fins de aplicação do disposto, no edital de licitação conterá estes parâmetros como exigências 
para formulação de propostas técnicas. 
6.3.3 - O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente 
incompatíveis com os objetivos da licitação. 
6.3.4 - 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,, na falta dela, a de âmbito federal, e 
ainda, de acordo com a lei autorizativa específica.; e conterá, especialmente: 

a) O objeto, metas e prazo da concessão; 
b) A descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço; 
c) Os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato; 
d) Prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e 

projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas; 
e) Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da 

idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal; 
f) As possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as 

provenientes de projetos associados; 
g) 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; 
h) Os critérios de reajuste e revisão da tarifa; 
i) Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e 

econômico-financeiro da proposta; 
j) A indicação dos bens reversíveis; 
k) 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; 
l) 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; 



                                                                                                                                    
 

m) As condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a 
participação de empresas em consórcio; 

n) Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas 
essenciais;  

o) 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;  

p) Nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado. 

 

7. Considerações Finais: 
 
7.1 - 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 e 
dos que lhe são correlatos. 
7.2 - A concessão de serviço público e precedida da execução de obra pública, total ou parcial, dar-se-ão 
mediante licitação na modalidade de concorrência. 
7.3 - A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos 
desta Instrução, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à 
revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. 
7.4 – A presente Norma de Procedimento entrará em vigor a partir da data da publicação do Decreto de 
Aprovação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO I - FLUXOGRAMA 
 

CONCESSÃO E PERMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AUTORIZAÇÃO

 
AUTORIZAÇÃO 

 
ESTUDOS PRELIMINARES EDITAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Compete ao Chefe do 
Executivo iniciar: 

Projeto lei de 
Concessões de 

Serviços Públicos e 
de Obras Públicas e 
as Permissões de 
Serviços Públicos 

Prefeito requisitará a 
Assessoria Jurídica 
para elaborar o 
projeto lei 

Assessoria Jurídica 
elabora o termo de 
referência e projeto 
lei e manda para a 
Câmara 

A Câmara caso não 
aprove encaminha pata 
assessoria jurídica com 
justificativa. Caso 
aprovado encaminha 
para ao Executivo para 
sancionar 

Sancionado a Lei, o 
Executivo 
estabelecerá prazo e 
encaminhará para  o 
Setor de Licitação e 
Contratos  da 
SEAD/SEOB/SESA/ 
IPS  

A 
SEAD/SEOB/SESA/I
IPS 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 e 
envia para a 
Assessoria Jurídica 
para parecer. 
 

A Assessoria Jurídica: 
Publica na imprensa oficial; 
Encaminha ofício, para 
cientificar a câmara municipal; 
Fornece edital e anexo para os 
interessados devidamente 
cadastrados; 
Aguarda prazo de impugnação 
aos termos do edital, se houver; 
 

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); 
 

No Edital de licitação da concessão e permissão de serviços 
públicos constarão os critérios de julgamento, previsto em lei, 
conforme o caso; 
O edital de licitação e seus anexos serão elaborado pelo poder 
concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas 
gerais da legislação própria sobre licitações e contratos ou, na falta 
dela, a de âmbito federal, e ainda, de acordo com a lei autorizada 
específica; 
 

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. 
 

Encontrando-se o processo legalmente 
regular em todas suas formas, a 
Comissão Permanente de Licitação 
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 CPL, 
considerará o proponente 
inabilitado, devolvendo o 
envelope com a proposta ainda 
lacrada, desde que não haja 
recurso ou após a sua 
denegação. Se caso estiver 
certo: Homologa e adjudica 
(ordenador de despesa); 
Finaliza o contrato; 
Publica extrato do contrato; 
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
1. Finalidade: 

Definir os procedimentos para apurar as responsabilidades dos acidentes com os veículos da frota da Prefeitura 
Municipal da Serra. 

 

2. Abrangência: 

Departamento de Transportes Oficiais – DTO. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Não aplicado. 

 
4. Conceitos: 

PAD – Pedido de Autorização de Despesas 

PMS – Prefeitura Municipal da Serra 

Veículos: São considerados veículos os carros de passeio, utilitários, motos, ônibus, caminhões e máquinas. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

Cumpre aos motoristas: 

 Zelar pelo veículo sob sua responsabilidade 

 Arcar com as despesas da ocorrência se o acidente for de sua responsabilidade 

 

Cumpre ao responsável pelo apoio do Departamento de Transportes Oficiais – DTO: 

 Apurar as responsabilidades da ocorrência 

 

6 Procedimentos: 
6.1 SEAD/DTO 
6.1.1 No caso de acidente com veículo da frota, o Diretor do Departamento de Transportes Oficiais – DTO, ou pessoa 

indicada por ele, deve ir ao local da ocorrência para avaliar o procedimento a ser seguido; 
6.1.2 Aguardar a emissão do registro da ocorrência pela autoridade competente; 
 



                                                                                                                                    
 

6.2 RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA (PREFEITURA). 
6.2.1    Caso a responsabilidade do acidente for do motorista da Prefeitura Municipal da Serra; 
6.2.2      Será necessário realizar 3 orçamentos para os reparos do veículo do terceiro e então elaborado PAD (Pedido de 

Autorização de Despesas) e encaminhado à SEAD/SEC, para providencias quanto ao pagamento e a cobrança das 
despesas junto à remuneração do motorista envolvido; 

6.2.3 O veículo da Prefeitura deverá ser encaminhado a empresa responsável pela manutenção que emitirá proposta a 
ser autorizada ou deverá ser acionado o seguro (caso seja veículo segurado); 

 
6.3 SEAD/Sec 
6.3.1 Autoriza o pagamento das despesas e encaminha para a SEFA, que após encaminha para o DRH para o 

ressarcimento pelo motorista; 
 

6.4 SEFA 
6.4.1 Realiza o pagamento e encaminha o processo para a SEAD/DRH para que seja realizado o ressarcimento ao 

município pelo motorista; 
 
6.5 SEAD/DRH 
6.5.1   Realiza o desconto na folha do motorista; 
  
6.6 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. 
6.6.1      Caso a responsabilidade do acidente for de terceiro; 
6.6.2      Deverão ser recolhidas as informações do terceiro, de testemunhas, do seguro (se houver) para acionamento do 

responsável, quanto ao reparo do veículo do município; 
6.6.3     O veículo municipal deverá ser encaminhado a empresa indicada pelo terceiro para o reparo; 

6.6.4    Caso o terceiro se recuse a assumir a culpa, deverão ser realizados 03 orçamentos e após realizado o reparo, 
deverá ser aberto processo administrativo para cobrança do terceiro(anexando orçamentos, notas fiscais e boletim de 
ocorrência registrado).  
6.6.5     A PROGER a processo contra o terceiro para o ressarcimento ao município; 
  
 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 – Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Interno e Externo, para que os trabalhos sejam 
desenvolvidos melhorando e qualificando o atendimento a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo. 

7.2 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores legais, organizacionais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos, bem como manter o processo de melhoria continua. 

7.3 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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No caso de acidente 
com veículo da frota, o 
Diretor do 
Departamento de 
Transportes Oficiais –
DTO, ou pessoa 
indicada por ele, deve ir 
ao local da ocorrência 
para avaliar o 
procedimento a ser 

Aguardar a emissão do 
registro da ocorrência 
pela autoridade 
competente.

Caso a responsabilidade 
do acidente for do 
motorista da Prefeitura 
Municipal da Serra.

Será necessário realizar 3 
orçamentos para os reparos 
do veículo do terceiro e 
então elaborado PAD 
(Pedido de Autorização de 
Despesas) e encaminhado à 
SEAD/Sec, para providencias 
quanto ao pagamento e a 
cobrança das despesas junto 
à remuneração do motorista 
envolvido.

Deverão ser recolhidas as 
informações do terceiro, de 
testemunhas, do seguro(se 
houver) para acionamento 
do responsável, quanto ao 
reparo do veículo do 

Caso a responsabilidade do 
acidente for de terceiro

O veículo da Prefeitura 
deverá ser encaminhado 
a empresa responsável 
pela manutenção que 
emitirá proposta a ser 
autorizada ou deverá ser 
acionado o seguro (caso 
seja veículo segurado).

O veículo municipal 
deverá ser encaminhado 
a empresa indicada pelo 
terceiro para o reparo.  

Autoriza o 
pagamento das 
despesas e 
encaminha para a 
SEFA

Realiza o 
pagamento e 
encaminha o 
processo para a 
SEAD/DRH para 
que seja 
realizado o 
ressarcimento 
ao município 
pelo motorista.

FIM

Realiza o 
desconto 
na folha 
do 

ABRE PROCESSO 
PARA
RESSACIMENTO 
DO TERCEIRO AO 
MUNICIPIO

FIM

Caso o terceiro se recuse 
a assumir a culpa, 
deverão ser realizados 03 
orçamentos e após 
realizado o reparo, 
deverá ser aberto 
processo administrativo 
para cobrança do 
terceiro(anexando 
orçamentos, notas fiscais 
e boletim de ocorrência

FIM
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caracterizar o tipo de peças ou serviços 
a serem adquiridos.

Na Autorização de Compra devem 
constar as peças, quantidade, o veículo, 
ano, placa e secretaria.

Na Requisição de serviços deve constar 
a quantidade de horas, além do veículo, 
ano, placa e secretaria.

IMPORTANTE

Sempre ao fazer uma requisição 
de compra o contrato deve ser 
consultado para identificar os 
lotes dos veículos;

Campos não utilizados na 
Autorização de Compra devem ser 
riscados de forma a não permitir a 
inclusão de nenhum item 
posteriormente;

A autorização deve ser aprovada e 
carimbada pelo Chefe da Oficina ou 
Diretor do DTO e enviada para o 
fornecedor via fax ou e-mail.

Nenhuma compra poderá ser feita além do 
valor do contrato;

Devem ser conferidas se as peças foram 
fornecidas com qualidade e na quantidade 
requisitada.

Não são permitidas rasuras ou 
alterações na Autorização de 
Compra de Peças ou na 
Requisição de Serviços;

Sempre que achar necessário, o Chefe de 
Manutenção deve fazer orçamento com 
outras empresas que não possuem 
contrato de fornecimento para 
comparação com o preço do contrato. Se o 
preço orçado for menor deve ser 
negociado com o contratado o ajuste do 
valor. Caso o contratado não reduza o 
preço o seu contrato deve ser analisado 

FIM
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INICIO

caracterizar o tipo de peças ou serviços 
a serem adquiridos.

Na Autorização de Compra devem 
constar as peças, quantidade, o veículo, 
ano, placa e secretaria.

Na Requisição de serviços deve constar 
a quantidade de horas, além do veículo, 
ano, placa e secretaria.

IMPORTANTE

Sempre ao fazer uma requisição 
de compra o contrato deve ser 
consultado para identificar os 
lotes dos veículos;

Campos não utilizados na 
Autorização de Compra devem ser 
riscados de forma a não permitir a 
inclusão de nenhum item 
posteriormente;

A autorização deve ser aprovada e 
carimbada pelo Chefe da Oficina ou 
Diretor do DTO e enviada para o 
fornecedor via fax ou e-mail.

Nenhuma compra poderá ser feita além do 
valor do contrato;

Devem ser conferidas se as peças foram 
fornecidas com qualidade e na quantidade 
requisitada.

Não são permitidas rasuras ou 
alterações na Autorização de 
Compra de Peças ou na 
Requisição de Serviços;

Sempre que achar necessário, o Chefe de 
Manutenção deve fazer orçamento com 
outras empresas que não possuem 
contrato de fornecimento para 
comparação com o preço do contrato. Se o 
preço orçado for menor deve ser 
negociado com o contratado o ajuste do 
valor. Caso o contratado não reduza o 
preço o seu contrato deve ser analisado 

FIM
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
1. Finalidade: 

Definir os procedimentos a serem realizados para controle da documentação dos veículos de propriedade da Prefeitura 
Municipal da Serra. 

 

2. Abrangência: 

Departamento de Transportes Oficiais – DTO. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Não aplicado. 

 
4. Conceitos: 

CRV – Certificado de Registro Veicular (recibo) 

CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 

DTO – Departamento de Transporte Oficial 

Veículos: São considerados veículos os carros de passeio, utilitários, motos, ônibus, caminhões e máquinas. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

Cumpre aos motoristas: 

 Zelar pela documentação do veículo; 

 Comunicar a perda da documentação do veículo; 

 Arcar com as despesas da emissão da 2ª via, em caso de perda ou danos; 

 Devolver o manual do veículo todas as vezes que solicitar o mesmo. 

 

Cumpre ao responsável pelo apoio do Departamento de Transportes Oficiais – DTO: 

 Controlar a documentação dos veículos; 

 Apurar perdas e danos de documentos dos veículos. 

 

 



                                                                                                                                    
 

 

6. Procedimentos: 
6.1 SEAD/DTO 
6.1.1 Realiza o acompanhamento dos prazos e validade dos documentos de licenciamento dos veículos 
6.1.2 Emite os boletos para pagamento das taxas anuais dos veículos 
6.1.3 Encaminha os boletos para pagamento através de Ofício endereçado ao Secretário de Administração, enviado ao 

Protocolo Geral. 

 

6.2 SEAD/DATA/Protocolo Geral 
6.2.1 Abre processo com oficio encaminhado pelo DTO e envia ao Secretario de Administração 

 

6.3 SEAD/Sec 
6.3.1 Encaminha o Processo a SEFA/DC para providencias quanto ao pagamento 

 

6.4 SEFA 
6.4.1 Após providencias de pagamento retorna a SEAD/SEC. 

 

6.5 SEAD/SEC 
6.5.1 Encaminha processo para SEAD/DTO para acompanhamento da emissão dos documentos 

 

6.6 SEAD/DTO 
6.6.1 Se não existe cobrança de infração, arquiva o processo e aguarda emissão do documento. 
6.6.2 Quando documento é recebido encaminha a Secretaria onde o carro esta alocado 
6.6.3 Se existe cobrança de infração, encaminha o processo para a secretaria onde o carro esta alocado e solicita a 

identificação do motorista. 

 

6.7 SEAD/Secretaria Responsável 
6.7.1 Quando for identificada cobrança referente a infração, identifica o motorista que conduzia o veículo na ocasião e 

retorna a SEAD/DTO. 
6.7.2 Ao receber a documentação atualizada do veículo, assina termo de responsabilidade emitido pelo DTO 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 – Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Interno e Externo, para que os trabalhos sejam 
desenvolvidos melhorando e qualificando o atendimento a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo. 

7.2 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores legais, organizacionais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos, bem como manter o processo de melhoria continua. 

7.3 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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INICIO

Realiza o acompanhamento dos 
prazos e validade dos 
documentos de licenciamento 
dos veículos

Emite os boletos para 
pagamento das taxas anuais 
dos veículos

Encaminha os boletos para 
pagamento através de Ofício 
endereçado ao Secretário de 
Administração, enviado ao 
Protocolo Geral.

Se não existe cobrança de 
infração, arquiva o processo e 
aguarda emissão do 
documento.

Quando documento é recebido 
encaminha a Secretaria onde o 
carro esta alocado

Se existe 
cobrança de 
infração, 
encaminha o 
processo para a 
secretaria onde 
o carro esta 
alocado e 
solicita a 
identificação do 

Abre processo com 
oficio 
encaminhado pelo 
DTO e envia ao 
Secretario de 
Administração

Encaminha o Processo a SEFA/DC 
para providencias quanto ao 
pagamento

Encaminha processo para 
SEAD/DTO para acompanhamento 
da emissão dos documento

Após providencias de pagamento 
retorna a SEAD/SEC.

Quando for identificada cobrança 
referente a infração, identifica o 
motorista que conduzia o veículo 
na ocasião e retorna a SEAD/DTO.

Ao receber a documentação 
atualizada do veículo, assina termo 
de responsabilidade emitido pelo 
DTO

FIM
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
1. Finalidade: 

Definir os procedimentos para avaliação da frota de veículos de propriedade da Prefeitura Municipal da Serra a fim de 
comunicar para a Secretaria de Administração e Recursos Humanos – SEAD quais veículos estão disponíveis para 
Leilão. 

 

2. Abrangência: 

Este procedimento aplica-se ao Coordenador de Manutenção do Departamento de Transporte Oficial – DTO. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Não aplicado. 

 
4. Conceitos: 

CRV – Certificado de Registro Veicular (recibo) 

CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 

DTO – Departamento de Transporte Oficial 

SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos 

Veículos: são considerados veículos os carros de passeio, utilitários, motos, ônibus, caminhões e máquinas. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

Cumpre à Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SEAD: 

 Solicitar ao DTO a relação dos veículos que podem ser leiloados. 

 

Cumpre ao Coordenador da Manutenção: 

 Indicar quais veículos podem ser leiloados. 

 

Cumpre ao Departamento de Transporte Oficial – DTO: 

 Informar à Secretaria de Administração e Recursos Humanos – SEAD quais veículos podem ser leiloados. 

 

Cumpre às Secretarias de origem: 



                                                                                                                                    
 

 Definir quais veículos estão liberados para o Leilão. 

 

6. Procedimentos: 

 

6.1 O processo inicia-se com a solicitação da Secretaria de Administração e Recursos Humanos – SEAD para que sejam 
relacionados os veículos da frota da Prefeitura Municipal da Serra que podem ser leiloados. 

 

6.2 – Levantamento dos Veículos para Leilão: 

6.2.1 Para definição dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal da Serra que podem ser leiloados devem ser 
avaliados, no mínimo, os seguintes itens. 

 Ano de fabricação; 

 Custo da manutenção. 

 

6.2.2 O setor administrativo do Departamento de Transporte Oficial – DTO elabora a relação de veículos por secretaria, 
constando o veículo, placa, ano e as observações sobre as condições de uso do veículo. Esta relação deve ser 
encaminhada junto com um ofício para a Secretaria de Administração e Recursos Humanos – SEAD. 

 

6.2.3 A Secretaria de Administração e Recursos Humanos – SEAD é a responsável por encaminhar a relação de veículos 
para as secretarias de origem analisar e decidir quais veículos estão liberados para Leilão. 

6.2.4 As secretarias responsáveis pelos veículos aprovam ou não a relação de veículos indicados para o leilão e reenvia 
a relação à SEAD. 

6.2.5 A SEAD encaminha a relação aprovada ao DTO. 

 

6.3 – Disponibilização dos Veículos para Leilão: 

6.3.1 Ao receber os ofícios das secretarias com a definição dos veículos liberados para Leilão devem ser separados os 
CRV´s e CRLV´s de cada um dos veículos liberados. Enquanto o veículo estiver em uso não deve ser recolhido o CRLV. 

 

6.3.2 Uma relação dos veículos liberados para o Leilão constando os problemas de cada um deve ser emitida e 
encaminhada para o Departamento de Patrimônio através de comunicação interna. 

 

6.3.3 Ao receber o comunicado da data do Leilão os veículos devem ser separados e despadronizados, retirando todas 
as identificações que caracterizam o veículo como da Prefeitura Municipal da Serra. A partir deste momento não pode 
ocorrer nenhuma retirada de peças ou uso do veículo. 

 

6.3.4 Os veículos são disponibilizados para a visitação dos candidatos durante os dias definidos pelo Leiloeiro. 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 – Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Interno e Externo, para que os trabalhos sejam 
desenvolvidos melhorando e qualificando o atendimento a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo. 

7.2 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores legais, organizacionais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos, bem como manter o processo de melhoria continua. 

7.3 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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SEAD/DTO

Sistema: SISTEMA DE TRANSPORTES 

Assunto: GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS DISPONÍVEIS PARA LEILÃO.

Código: STR NP-04

Versão: 02

SECRETÁRIA DE ORIGEM

INICIO

O processo inicia-se com a solicitação 
da Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos ( SEAD) para que 
sejam relacionados os veículos da frota 
da Prefeitura Municipal da Serra que 

Para definição dos veículos 
pertencentes à Prefeitura 
Municipal da Serra que 
podem ser leiloados devem 
ser avaliados, no mínimo, os 
seguintes itens: Ano de 
fabricação; Custo da 
manutenção;

O setor administrativo do 
Departamento de Transporte 
Oficial – DTO elabora a relação de 
veículos por secretaria, constando 
o veículo, placa, ano e as 
observações sobre as condições 
de uso do veículo. Esta relação 
deve ser encaminhada junto com 
um ofício para a Secretaria de 
Administração e Recursos 
Humanos – SEAD.

A Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos – SEAD é a 
responsável por encaminhar a relação 
de veículos para as secretarias de 
origem analisar e decidir quais veículos 
estão liberados para Leilão.

As secretarias 
responsáveis pelos 
veículos aprovam ou 
não a relação de 
veículos indicados para 
o leilão e reenvia a 
relação à SEAD.

Ao receber os ofícios das 
secretarias com a definição 
dos veículos liberados para 
Leilão devem ser separados 
os CRV´s e CRLV´s de cada 
um dos veículos liberados. 
Enquanto o veículo estiver 
em uso não deve ser 

A SEAD encaminha a relação 
aprovada ao DTO.

Ao receber o 
comunicado da 
data do Leilão os 
veículos devem ser 
separados e 
despadronizados, 
retirando todas as 
identificações que 
caracterizam o 
veículo como da 
Prefeitura 
Municipal da Serra. 
A partir deste 
momento não pode 
ocorrer nenhuma 
retirada de peças 
ou uso do veículo.

Uma relação dos veículos liberados para o Leilão constando os 
problemas de cada um deve ser emitida e encaminhada para o 
Departamento de Patrimônio através de comunicação interna.

Os veículos são disponibilizados para 
a visitação dos candidatos durante os 
dias definidos pelo Leiloeiro.

FIM
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________________________________________________ 
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____________________________________________________ 
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1. Finalidade: 

Definir os procedimentos a serem observados pelo coordenador de manutenção do Departamento de Transporte Oficial 
– DTO no processo de manutenção preventiva da frota da Prefeitura Municipal da Serra. 

 

2. Abrangência: 

Este procedimento aplica-se ao Controlador de Tráfego do Departamento de Transportes Oficiais - DTO. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Manuais dos veículos. 

 
4. Conceitos: 

Manutenção preventiva: é a intervenção realizada através de programação. 

 

Veículos: neste procedimento são considerados os carros de passeio, utilitários, motos, ônibus, caminhões e máquinas. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

Cumpre ao Coordenador da Manutenção: 

 Acompanhar o km dos veículos para programar a troca da correia dentada, tensor de correia, pneus, óleo e filtro; 

 Programar as paradas de veículos para amanutenção em intens com problemas, mas que não impedem o uso 
do veículo. 

 

6. Procedimentos: 

 

Quando for necessário parar um veículo para realizar a manutenção preventiva deve ser comunicada a secretaria de 
origem o tempo previsto de paralisação. 

 

6.1 – Análise e conserto do veículo: 

6.1.2 O mecânico dever colocar o veículo no elevador para avaliar os tipos de serviços a serem realizados. 

A manutenção preventiva deve ser realizada e as trocas realizadas no veículo devem ser registradas conforme abaixo: 



                                                                                                                                    
 

Item trocado Formulário 

Pneus, câmaras e protetores Saída de pneus, câmaras e protetores 

Óleo Controle de troca de óleo 

Filtro Controle de troca de filtro 

Correia dentada e tensor de correia Controle de troca da correia dentada e tensor 

  

6.1.3 Antes de liberar o veículo deve ser providenciada a sua limpeza. 

 

6.2 – Serviço externo: 

6.2.1 Quando não for possível realizar a manutenção preventiva do veículo na oficina do Departamento de Transporte 
Oficial – DTO o mesmo dever ser enviado para fornecedor contratado com a relação dos serviços a serem executados. 

 

6.2.2 Se for constatado outros problemas no veículo o fornecedor deve comunicar ao Coordenador da Manutenção que 
deverá analisar e aprovar ou não a realização do serviço. 

 

6.2.3 O fornecedor dever passar uma relação de peças a serem trocadas para o Coordenador da Manutenção que 
requisitará as peças e entregará para o fornecedor. 

 

6.2.4 Cumpre ao fornecedor avaliar se as peças estão adequadas para uso devendo devolver peças rejeitadas para o 
Coordenador da Manutenção que tomará as devidas providências. As peças trocadas devem ser devolvidas junto com o 
veículo. 

 

6.3 – Aceitação do serviço externo: 

6.3.1 O serviço realizado externamente deve ser avaliado quando o veículo for devolvido e se o funcionamento não 
estiver normal o veículo deve retornar para ser refeito. O prazo de garantia é de 03 (três) meses. 

6.3.2 O motorista pode pegar o veículo liberado no fornecedor, desde que tenha sito autorizado pelo Coordenador da 
Manutenção, cabendo a ele a responsabilidade por trazer as peças que foram trocadas e a aceitação do serviço. Se o 
serviço não for aceito, o motorista dever devolver o veículo para o fornecedor. 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 – Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Interno e Externo, para que os trabalhos sejam 
desenvolvidos melhorando e qualificando o atendimento a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo. 

7.2 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores legais, organizacionais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos, bem como manter o processo de melhoria continua. 

7.3 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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INICIO

Quando for necessário parar um veículo para 
realizar a manutenção preventiva deve ser 
comunicada a secretaria de origem o tempo 

O mecânico dever colocar o veículo no elevador 
para avaliar os tipos de serviços a serem 
realizados.
A manutenção preventiva deve ser realizada e as 
trocas realizadas no veículo devem ser registradas 

Item trocado:
Pneus, câmaras e protetores; Óleo; Filtro;
Correia dentada e tensor de correia;

Quando não for possível realizar a manutenção 
preventiva do veículo na oficina do 
Departamento de Transporte Oficial – DTO o 
mesmo dever ser enviado para fornecedor 
contratado com a relação dos serviços a serem 
executados.

Se for constatado outros problemas no veículo o 
fornecedor deve comunicar ao Coordenador da 
Manutenção que deverá analisar e aprovar ou 
não a realização do serviço.

O fornecedor dever passar uma relação de 
peças a serem trocadas para o Coordenador da 
Manutenção que requisitará as peças e 
entregará para o fornecedor.

O serviço realizado externamente deve ser avaliado 
quando o veículo for devolvido e se o funcionamento 
não estiver normal o veículo deve retornar para ser 
refeito. O prazo de garantia é de 03 (três) meses.

O motorista pode pegar o veículo liberado no 
fornecedor, desde que tenha sito autorizado pelo 
Coordenador da Manutenção, cabendo a ele a 
responsabilidade por trazer as peças que foram trocadas 
e a aceitação do serviço. Se o serviço não for aceito, o 
motorista dever devolver o veículo para o fornecedor.

FIM

Importante fazer o controle de todos os itens que 
forem trocados.

Cumpre ao fornecedor avaliar se as peças estão 
adequadas para uso devendo devolver peças 
rejeitadas para o Coordenador da Manutenção 
que tomará as devidas providências. As peças 
trocadas devem ser devolvidas junto com o 
veículo.
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
1. Finalidade: 

Definir os procedimentos a serem observados pelo Controlador de Tráfego no processo de controle da frota da Prefeitura 
Municipal da Serra. 

 

2. Abrangência: 

Este procedimento aplica-se ao Controlador de Tráfego do Departamento de Transportes Oficiais - DTO. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Não aplicado. 

 
4. Conceitos: 

Frota: são todos os veículos à disposição da Prefeitura Municipal da Serra, o que compreende veículos próprios, locados 
e convencionados. 

Veículos: são considerados veículos os carros de passeio, utilitários, motos, ônibus, caminhões e máquinas. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

Cumpre ao controlador de tráfego do DTO: 

 Acompanhar diariamente a situação dos veículos da frota; 

 Relatar os problemas para o Coordenador da Manutenção; 

 Orientar os motoristas sobre o uso adequado dos veículos; 

 Agendar a manutenção preventiva e comunicar à Secretaria de origem do veículo. 

 

6 Procedimentos: 
6.1 SEAD/DTO 
6.1.1 O controlador de tráfego do DTO, deve avaliar diariamente os veículos com o objetivo de controlar a frota 

levantando possíveis pontos para melhoria do desempenho dos veículos, bem como problemas que possam 
passar despercebidos pelos motoristas. 

 

6.1.2 O controlador deve consultar os mecânicos da oficina e os motoristas sobre possíveis problemas no veículo. As 



                                                                                                                                    
 

informações vão ajudar na decisão de realizar a manutenção corretiva ou decidir sobre a parada programada. 
6.1.3 Essas ações visam garantir que sejam realizadas as intervenções da manutenção, impedindo a saída dos veículos 

que não estão nas devidas condições e garantir o uso adequado dos veículos da frota. Devem ser observados, no 
mínimo, os seguintes pontos: 

6.1.4 As condições dos pneus, a troca de óleo e filtro; 
6.1.5 O estado de conservação e limpeza dos veículos; 
6.1.6 O consumo de combustível do veículo registrado no diário de bordo; 
6.1.7 A presença de todos os adesivos de identificação do veículo; 
6.1.8 A presença no veículo dos itens de segurança obrigatórios (extintor, estepe, macaco, triangulo etc); 
6.1.9 A situação da documentação dos motoristas e veículos. 
6.1.10 O controlador de tráfego deve também orientar os motoristas na forma correta de estacionarem os veículos 

visando manter o pátio do Departamento de Transporte Oficial – DTO, sempre organizado. 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 – Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Interno e Externo, para que os trabalhos sejam 
desenvolvidos melhorando e qualificando o atendimento a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo. 

7.2 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores legais, organizacionais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos, bem como manter o processo de melhoria continua. 

7.3 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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O chefe de controle de forta do DTO, deve avaliar 
diariamente os veículos com o objetivo de 
controlar a frota levantando possíveis pontos para 
melhoria do desempenho dos veículos, bem como 
problemas que possam passar despercebidos pelos 
motoristas.

O controlador deve consultar os mecânicos da 
oficina e os motoristas sobre possíveis problemas 
no veículo. As  informações vão ajudar na decisão 
de realizar a manutenção corretiva ou decidir 

Essas ações visam garantir que sejam realizadas as 
intervenções da manutenção, impedindo a saída 
dos veículos que não estão nas devidas condições e 
garantir o uso adequado dos veículos da frota. 
Devem ser observados, no mínimo, os seguintes 
pontos:

INICIO

As condições dos pneus, a 
troca de óleo e filtro;

O estado de conservação e 
limpeza dos veículos;

O consumo de combustível do 
veículo registrado no diário de 
bordo;

A presença no veículo dos 
itens de segurança 
obrigatórios (extintor, estepe, 

A situação da documentação dos 
motoristas e veículos.

A presença de todos os 
adesivos de identificação do 
veículo;

O controlador de tráfego deve 
também orientar os motoristas na 
forma correta de estacionarem os 
veículos visando manter o pátio 
do Departamento de Transporte 
Oficial – DTO, sempre organizado.

FIM
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1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Cariacica, referente ao controle de 
estoque de combustíveis, peças, pneus, etc. da Frota Municipal. 

 

2. Abrangência: 

Abrange todos os Órgãos e Unidades Administrativas que compõem a Estrutura Organizacional do Município de Serra. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Não aplicado. 

 
4. Conceitos: 

O Abastecimento de combustível é destinado exclusivamente para os veículos oficiais, locados ou integrantes da frota da 
prefeitura e é efetuado através do posto interno da municipalidade, situado nas dependências do de um sistema 
informatizado. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

Cumpre ao diretor do DTO e ao chefe de controle de frota do Departamento de Transportes Oficiais – DTO: 

 Acompanhar cada passo desta instrução normativa e orientar os servidores envolvidos; 

 Apurar todo e qualquer fato que contradiz esta instrução normativa; 

 Armazenar todas as informações produzidas. 

 

6 Procedimentos: 
 

6.1    SEAD/DTO (Combustível); 
6.1.1 O Diretor do departamento de transporte oficial (SEAD/DTO), faz o pedido de entrega de combustível ou indica 

alguém para fazê-lo, através do e-mail oficial do departamento (dto.sead@serra.es.gov.br), contendo a 
quantidade e o tipo de combustível, que será entregue nas dependências do DTO; 

6.1.2 Ao receber o pedido de combustível o diretor do departamento de transporte ou pessoa indicada por ele, irá 
conferir a quantidade constantes na nota fiscal enviada pela empresa e os tanques do veículo de entrega (antes 
e depois do abastecimento do deposito interno do DTO). 

mailto:dto.sead@serra.es.gov.br


                                                                                                                                    
 

6.1.3 Ao final da entrega do pedido é de responsabilidade do Gestor do contrato atestar a nota fiscal; 
6.1.4 O abastecimento dos veículos oficiais e/ou locados, são controlados por um sistema informatizado (CTF - 

controle total de frota) além de controle manual, através de planilha de diário de bordo e controle diário de 
abastecimento. 

 
6.2    SEAD/DTO (peças, pneus, etc.); 
6.2.1 Quando é detectada a necessidade de pneus, peças ou qualquer outro item dos veículos que a prefeitura não 

possua contrato, primeiro levanta-se os veículos, suas placas e secretárias de origem, é feito três orçamentos e é 
aberto um PAD (pedido de autorização de despesa); 

6.2.2 Para abertura do PAD o DTO abre processo através de oficio via SEAD/protocolo, que envia o processo a 
SEAD/SEC; 

 
6.3    SEAD/protocolo; 
6.3.1 Após abertura do processo a SEAD/protocolo, encaminha a SEAD/SEC para as providencias; 
 
6.4    SEAD/SEC; 
6.4.1 A SEAD/SEC autoriza o PAD e encaminha o mesmo ao COAD para a aprovação; 
 
6.5    COAD; 
6.5.1  A COAD aprovando o PAD reencaminha a SEAD/SEC para dar continuidade ao processo; 
6.5.2      Após aprovação do COAD a SEAD/SEC encaminha o processo a SEAD/DAM, para executar a compra; 

 
6.6   SEAD/DAM; 
6.6.1 A SEAD/DAM após executar a compra encaminha o processo à SEAD/DTO para receber o material e fazer o 

ateste, após encaminhar a SEFA para executar o pagamento; 
 
6.7    SEAD/DTO; 
6.7.1 A SEAD/DTO através do Diretor do departamento ou por pessoa por ele indicada, recebe o material, atesta e 

encaminha o processo à SEFA para fazer o pagamento; 
 

6.8    SEFA; 
6.8.1 A SEFA após receber o processo com a nota fiscal atestada e executa o pagamento; 

 
 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 – Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Interno e Externo, para que os trabalhos sejam 
desenvolvidos melhorando e qualificando o atendimento a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo. 

7.2 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores legais, organizacionais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos, bem como manter o processo de melhoria continua. 

7.3 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 



Legenda:                                                                                                                                         Atividade Decisão  Terminal  Conector  Conector   Documento   Interface no  Armazen. Atividade 
 Notas 

  Conector

Externo Interno Sistema Interno Proposta Explicativas

ANEXO 1 - FLUXOGRAMA (CONTROLE 

DE COMBUSTÍVEL 6.1)

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espírito Santo

Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos 

SEAD/DTO

Sistema: SISTEMA DE TRANSPORTES 

Assunto: CONTROLE DE ESTOQUE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS, PNEUS, ETC.

Código: STR NP- 07

Versão: 01

Página:  

Data de Elaboração: 16/09/2015

Data de Aproção: 30/09/2015

INICIO

O Diretor do departamento 
de transporte oficial 
(SEAD/DTO), faz o pedido 
de entrega de combustível 
ou indica alguém para fazê-
lo, através do e-mail oficial 
do departamento 
(dto.sead@serra.es.gov.br)
, contendo a quantidade e 
o tipo de combustível, que 
será entregue nas 
dependências do DTO;

Ao receber o pedido de combustível o diretor do departamento 
de transporte ou pessoa indicada por ele, irá conferir a 
quantidade constantes na nota fiscal enviada pela empresa e os 
tanques do veículo de entrega (antes e depois do abastecimento 
do deposito interno do DTO).

Ao final da entrega do pedido é de 
responsabilidade do Gestor do 
contrato atestar a nota fiscal

O abastecimento dos veículos 
oficiais e/ou locados são 
controlados por um sistema 
informatizado (CTF - controle total 
de frota) além de controle manual, 
através de planilha de diário de 
bordo e controle diário de 
abastecimento.

FIM



Legenda:                                                                                                                                         Atividade Decisão  Terminal  Conector  Conector   Documento   Interface no  Armazen. Atividade 
 Notas 

  Conector

Externo Interno Sistema Interno Proposta Explicativas

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espírito Santo

Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos 

ANEXO 1 - FLUXOGRAMA 

(CONTROLE DEPNEUS, PEÇAS, 

ETC  6.2)

Sistema: SISTEMA DE TRANSPORTES 

Assunto: CONTROLE DE ESTOQUE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS, PNEUS, ETC.

Código: STR NP- 07 Data de Elaboração: 16/09/2015

Data de Aproção: 30/09/2015Versão: 01

Página:  

SEAD/DTO SEFASEAD/DAMSEAD/PROTOCOLO SEAD/SEC COAD

INICIO

Quando é detectada a 
necessidade de pneus, 
peças ou qualquer outro 
item dos veículos que a 
prefeitura não possua 
contrato, primeiro 
levanta-se os veículos, 
suas placas e secretárias 
de origem, é feito três 
orçamentos e é aberto 
um PAD (pedido de 
autorização de despesa)

Para 
abertura 
do PAD o 
DTO abre 
processo 
através de 
oficio via 
SEAD/prot
ocolo, que 
envia o 
processo a 
SEAD/SEC

Após abertura 
do processo a 
SEAD/protocol
o, encaminha a 
SEAD/SEC para 
as providencias

A SEAD/SEC 
autoriza o PAD e 
encaminha o 
mesmo ao COAD 
para a aprovação

A COAD 
aprovando o PAD 
reencaminha a 
SEAD/SEC para dar 
continuidade ao 
processo

Após aprovação 
do COAD a 
SEAD/SEC 
encaminha o 
processo a 
SEAD/DAM, para 
executar a compra

A SEAD/DAM após executar a 
compra encaminha o processo 
à SEAD/DTO para receber o 
material e fazer o ateste, após 
encaminhar a SEFA para 
executar o pagamento

A SEAD/DTO através do Diretor do 
departamento ou por pessoa por 
ele indicada, recebe o material, 
atesta e encaminha o processo à 

A SEFA após 
receber o 
processo com a 
nota fiscal 
atestada e 
executa o 
pagamento

FIM



                                                                                                                                    
 

 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
STR-NP 

08 

Assunto: Locação de veículos e equipamentos. 
Versão: 
01 

Data de elaboração: 
 16/09/2015 

Data de aprovação: 
 30/09/2015 

Data de vigência: 
 30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
 SEAD 

Revisada em: 
 

Revisada por: 
 

Anexos: 
Anexo I - Fluxograma 

Aprovação:
 
 

________________________________________________ 
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____________________________________________________ 
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1. Finalidade: 

 

1.1 Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra, referente à locação 
de veículos e equipamentos. 

 

2. Abrangência: 

 

2.1 Abrange todos os Órgãos e Unidades Administrativas que compõem a Estrutura Organizacional do Município de 
Serra. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

 

2.1 Não aplicado. 

 
4. Conceitos: 

 

4.1 Locação de veículos e equipamentos - é firmada através de contrato pelo qual a locadora se obriga a proporcionar 
à Prefeitura Municipal de Serra o usufruto temporário de veículos, mediante pagamento e dentro de cláusulas acordadas 
entre as partes. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

 

5.1.1 Secretaria de administração e recursos humanos (SEAD), através do departamento de transporte oficial (DTO). 

 

6. Procedimentos: 
 

6.1 SECRETARIAS REQUERENTES;  

6.1.1 Identificam o quantitativo necessário de veículos para suprir as necessidades sobre a demanda de trabalho;  

6.1.2 Encaminha CI - Comunicação Interna solicitando e justificando o quantitativo e o modelo de veículos necessários à 
SEAD/DTO- diretor do departamento de transporte oficial;  



                                                                                                                                    
 

 

6.2 SEAD/DTO- Diretor do departamento de transporte oficial; 

6.2.1 Recebe a CI – Comunicação Interna das Secretarias Requerentes;  

6.2.2 Elabora o Termo de Referência com base nos quantitativos e modelos solicitados de Veículos;  

6.2.3 Anexa toda a documentação ao Termo de Referência;  

6.2.4 Encaminha a documentação à SEAD/Protocolo.  

 

6.3 SEAD/PROTOCOLO;  

6.3.1 Recebe a documentação da SEAD/DTO;  

6.3.2 Executa abertura do processo;  

6.3.3 Encaminha o processo a SEAD/SEC; 

 

6.4 SEAD/SEC; 

6.4.1 Recebe o processo da SEAD/Protocolo; 

6.4.2 Inicia os procedimentos licitatórios. 

 

7. Considerações Finais: 

 

7.1.1 A Aquisição e Locação de Veículos Oficiais ficarão sempre condicionadas às efetivas necessidades de cada 
Unidade Gestora, em compatibilidade com a dotação orçamentária correspondente e em observância das normas de 
licitação estabelecida.  

7.1.2 A Renovação Parcial ou Total da frota poderá ser efetivada em razão do princípio da economicidade decorrente de:  

7.1.3 Uso prolongado, desgaste prematuro ou depreciação do veículo;  

7.1.4 Sinistro ou perda total;  

7.1.5 Histórico de custos de manutenção onerosa e estado de conservação que torne possível a previsão de que os 
custos de manutenção atingiram em breve prazo, percentual antieconômico. 
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1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos para concessão do benefício aos servidores estatutários da Prefeitura Municipal       
da Serra. 

 

2. Abrangência: 

Prefeitura Municipal da Serra 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Estatuto dos Servidores do Município da Serra – Lei 2360/2001 – Art. 153 e seus parágrafos 

 
4. Conceitos: 
O adicional de assiduidade corresponde a 10%(dez por cento) do valor da remuneração e será devido ao servidor a 
cada dez anos de trabalho. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens; 
PROGER – Procuradoria Geral do Município.  

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à SEAD/DRH/DCDV, a análise quanto às concessões de licenças médicas e/ou pessoa da família, licença sem 
vencimentos, para a concessão do beneficio, mediante informações da divisão de pagamento quanto a possíveis faltas.  
    Interrompem a contagem de serviço para efeito do cômputo do decênio os seguintes afastamentos: 
    I – licença para trato de interesses particulares 
    II – licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro 
    III – licença para tratamento de saúde própria ou de pessoa da família, até 100(cem) dias, ininterruptos ou não, 
durante o decênio. 
    IV – faltas injustificadas 
     V – suspensão disciplinar, decorrente de conclusão de processo administrativo 
     VI – prisão decorrente de sentença judicial transitada em julgado. 



                                                                                                                                    
 

   Nos casos que a licença médica e/ou pessoa da família ultrapassar 100(cem) dias, o benefício será indeferido, 
registrado em ficha cadastral e enviado a secretaria de origem para ciência ao servidor – Lei 2360/2001 – Art. 153 
parágrafo 3º. 
   Nos casos de licença para tratamento de interesses particulares e deslocamento do cônjuge ou companheiro, o 
período de concessão  será apurado 10(dez) anos após o seu retorno. 
   Nos casos de faltas não abonadas no período aquisitivo, retarda a concessão na proporção de 60(sessenta) dias por 
falta( parágrafo 1º - art. 153) 

  Caso a concessão seja deferida em data futura o processo será encaminhado a secretaria de origem para ciência ao 
requerente do beneficio a ser concedido, e que deverá solicitar ao DCDV em tempo hábil seu desarquivamento para 
emissão de Portaria de concessão. 

 

6. Procedimentos: 
6.1 – Unidade Administrativa Requisitante: 
6.1.1 – Inicia o Processo, Protocolo Geral 
6.1.2 – Encaminha ao DCDV 
6.2 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.2.1 – Recebe o processo,  analisa e encaminha a divisão de pagamento ou a secretaria de origem no caso 
de indeferimento. 
6.3 – Divisão de Pagamento 
6.3.1 – Recebe o processo 
6.3.2 – Informa sobre possíveis faltas 
6.3.3 – Encaminha a divisão de cadastro direitos e vantagens 
6.4 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens – SEAD/DRH/DCDV 
6.4.1 – Recebe o processo 
6.4.2 – Analisa as informações, caso deferido registra o ato de concessão  
6.4.3 – Assinatura do diretor no ato de concessão 
6.4.4 – Anexa o ato de concessão do processo de solicitação 
6.4.5 – Encaminha a divisão de pagamento para inclusão em folha 
6.4.6 – Nos casos de indeferimento, registra o indeferimento na ficha cadastral encaminha o processo a 
secretaria de origem para ciência ao servidor 
6.5 – Divisão de Pagamento 
6.5.1 – Recebe o processo 
6.5.2 – Registra o ato de concessão e gera o percentual na folha de pagamento 
6.5.3 – Encaminha ao Arquivo 5 para anexar na pasta funcional do servidor 
6.6 – Arquivo 5 
6.6.1 – Recebe o processo 
6.6.2 – Anexa a pasta funcional 
6.7 – Secretaria de Origem 
6.7.1 – Recebe o processo e dar ciência ao servidor 
6.7.2 – Servidor dar ciência no processo 
6.7.3 – Encaminha o processo ao DCDV para arquivar na pasta funcional. 
6.8 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens – SEAD/DRH/DCDV 
6.8.1 – Recebe o processo 
6.8.2 – Encaminha ao Arquivo 5 para anexar na pasta funcional do servidor 

 

7. Considerações Finais: 
7.1 – Nos casos de indeferimento por licença médicas superior a 100(cem) dias, em que o servidor apresenta 
questionamento, analisamos os autos com base em parecer da PROGER exarado em processo de mesmo teor, onde 
concedeu com base no sobrestamento; 
7.2 – Também encaminhamos ao subsecretário de RH para análise da PROGER quanto ao questionamento; 
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1. Finalidade: 
Incentivar a permanência do servidor estatutário no exercício de suas atividades. 

 

2. Abrangência: 
Prefeitura Municipal da Serra 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal 
Emenda Constitucional nº 20/1998 e nº 41/2003 

 
4. Conceitos: 
Estabelecer critérios ao servidor estatutário que já atingiu regras e modalidades de aposentadoria, mas optou por 
continuar no exercício de suas atividades. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens; 
IPS – Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra; 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a SEAD/DRH/DCDV, controlar e acompanhar a execução da presente norma de procedimento 

 

6. Procedimentos: 
6.1 – Unidade Administrativa Requisitante: 
6.1.1 – Protocolo Geral – inicia o processo 
6.1.2 – Encaminha ao DCDV 
6.2 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.2.1 – Recebe o processo, anexa a ficha cadastral analisa, emite relatório e encaminha a SEDU, nos casos de 
solicitação de Professor. 
6.2.2 – Recebe o processo, anexa a ficha cadastral, analise e encaminha ao IPS 
6.3 –  Secretaria de Educação 
6.3.1 – Recebe o processo 
6.3.2 – informa períodos exercidos por regência de classe 
6.3.3 – Encaminha ao DRH/ divisão de cadastro direitos e vantagens 



                                                                                                                                    
 

6.4 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens – SEAD/DRH/DCDV 
6.4.1 – Recebe o processo 
6.4.2 – analisa as informações, caso deferido encaminha ao IPS para análise  
6.5 – IPS  
6.5.1 – Recebe o processo 
6.5.2 – analisa, e defere/indefere o benefício. 
6.5.3 – Encaminha ao DCDV 
6.6 – DCDV 
6.6.1 – Recebe o processo 
6.6.2 – Encaminha a divisão de pagamento para inclusão em folha 
6.7 – Divisão de pagamento 
6.7.1 – recebe o processo 
6.7.2 – efetua os cálculos e registra e inclui em folha 
6.7.3 – encaminha ao arquivo 5 
6.8 – Arquivo 5 
6.8.1 – recebe o processo 
6.8.2 – anexa a pasta funcional 

 

7. Considerações Finais: 
7.1 – Nos casos de indeferimento, é dada ciência ao requerente, bem como a data de concessão posterior com base na 
legislação vigente. 
7.2 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 



Anexo I - Fluxograma

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento

Interface no 
Sistema

Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa

Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Abono de Permanência
Código: SRH – NP 02                    Data de Elaboração: 18/06/2014  
Versão: 02                                      Data de Aprovação:     /     /      

SEAD/DATA/P
G

SEAD/DRH/
DCDV

IPS
SECRETARIA DE 

ORIGEM
SEAD/DRH/DP

SEAD/DRH/
DCDV/ARQ5

INÍCIO

PROTOCO GERAL
Inicia o processo e 
encaminha ao 
DCDV

DCDV
Recebe o processo, 
analisa, anexa a 
Ficha Cadastral do 
Servidor, emite 
relatório, anexa 
Pasta Funcional do 
Servidor e 
encaminha ao IPS

Recebe o processo e 
encaminha ao DP, 
quando deferido, ou 
encaminha a 
Secretaria de 
Origem, quando 
indeferido

Recebe o processo e 
encaminha ao ARQ5.

IPS
Recebe o processo, 
analisa quanto a 
concessão do 
abono.
Quanto ao 
deferimento ou 
indeferimento, 
devolve processo ao 
DCDV

Secretaria de 
Origem

Recebe o processo, 
da ciência ao 
Servidor e devolve 
ao DCDV

DP
Recebe o processo, 
registra em Ficha 
Cadastral, bem 
como em Folha de 
Pagamento e 
encaminha ao ARQ5 
para anexar na Pasta 
Funcional

ARQ5
Recebe o processo e 
anexa a Pasta 
Funcional.

FIM



Anexo I - Fluxograma

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento

Interface no 
Sistema

Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa

Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Abono de Permanência - Professor
Código: SRH – NP 02                     Data de Elaboração: 18/06/2014 
Versão: 02                                       Data de Aprovação:     /     /      

SEAD/DATA/P
G

SEAD/DRH/
DCDV

SEDU IPS SEAD/DRH/DP
SEAD/DRH/
DCDV/ARQ5

INÍCIO

PROTOCO GERAL
Inicia o processo e 
encaminha ao 
DCDV

DCDV
Recebe o processo, 
analisa, anexa a 
Ficha Cadastral do 
Servidor e 
encaminha a SEDU

Recebe o processo, 
analisa, anexa a Ficha 
Cadastral do Servidor, 
emite relatório, anexa 
Pasta Funcional do 
Servidor e encaminha 
ao IPS.

Recebe o processo e 
encaminha ao ARQ5.

IPS
Recebe o processo, 
analisa quanto a 
concessão do 
abono.
Quando defermento 
ou indeferimento, 
devolve processo ao 
DCDV.

DP
Recebe o processo, 
registra em Ficha 
Cadastral, bem 
como em Folha de 
Pagamento e 
encaminha ao ARQ5 
para anexar na Pasta 
Funcional

ARQ5
Recebe o processo e 
anexa a Pasta 
Funcional.

SEDU
Recebe o processo, 
informa Regência de 
Classe e devolve 
para o DCDV.

Recebe o processo e 
encaminha ao DP, 
quando deferido ou 
a SEDU quando 
indeferido. Recebe o processo, 

da ciência ao 
Servidor do 
indeferimento e 
devolve ao DCDV.

FIM



                                                                                                                                    
 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SRH-NP  

03 

Assunto: 
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
Conceder ao Servidor Averbação de Tempo de Contribuição de outros órgãos e deste Município para efeitos de 
aposentadoria. 

 

2. Abrangência: 
Servidores Estatutários da Prefeitura Municipal da Serra 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Estatuto dos Servidores – Lei 2360/2001 – Art. 68. 

 
4. Conceitos: 
A averbação formalmente considerada vem a ser procedimento administrativo para legalizar períodos de contribuição      
De Órgãos Públicos e Iniciativa Privada para efeito de aposentadoria, abono de permanência e benefícios de quinquênio, 
nos caos de períodos averbados (Câmara, IPS e Prefeitura da Serra). 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens; 
IPS – Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra. 
 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à SEAD/DRH/DCDV, controlar e acompanhar a execução da presente norma de procedimento. 
Compete à SEAD/DRH/DCDV, registrar e revisar a norma de procedimento. 

 

6. Procedimentos: 
6.1 – Unidade Administrativo Requisitante: 
6.1.1 - Protocolo Geral – Inicia o processo com a documentação anexada. 
6.1.2 – Anexa a Certidão de Tempo de Contribuição original com as contribuições previdenciárias  
6.1.3 – No caso de períodos, cuja função foi professor, deverá também anexar declaração de comprovação 
de regência de classe expedida pelo órgão empregador (para averbação de outros órgãos) 
6.1.4 – Encaminha à Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
 

 



                                                                                                                                    
 

6.2 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens: 
6.2.1 – Recebe o processo, anexa a ficha cadastral 
6.2.2 – Analisa a documentação anexada e os dados cadastrais do servidor e emite relatório. 
6.2.3 – confecciona a Portaria de Averbação, nos casos de deferimento da documentação e quando ocorrer 
indeferimento encaminhar a secretaria de origem para ciência ao servidor da documentação necessária. 
6.2.4 – Assinatura da Portaria pelo Diretor do DRH – departamento de recursos humanos. 
6.2.5 – Anexa a Portaria 
6.2.6 – Encaminha uma copia da portaria a secretaria de origem para entrega ao servidor 
6.2.7 – Encaminha o processo ao Arquivo 5. 
 
6.3 – Arquivo 5 
6.3.1 – Recebe o processo 
6.3.2 – anexa a pasta funcional 
 
7. Considerações Finais: 
7.1 – Quando a Portaria de Averbação, sua data de emissão for bem posterior a data da solicitação, deverá o DCDV, 
verificar o ajuste do qüinqüênio e se for o caso encaminhar o processo à Divisão de Pagamento com as informações 
necessárias para o pagamento do qüinqüênio retroativo. 
7.2 – Quando o servidor solicitar a averbação, e o documento anexado não estiver de acordo com a exigência, será 
comunicado ao mesmo para retificação do documento, e quando for novamente entregue pelo servidor o documento 
correspondente, a data do efeito da averbação será contada com a data do documento recebido pelo DCDV. (parecer 
proger – Proc. 67097/2013 apenso 92922/2011). 
7.3 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 



Anexo I - Fluxograma

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento

Interface no 
Sistema

Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa

Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos 
Assunto: Averbação de Tempo de Contribuição 
Código: SRH – NP 03                     Data de Elaboração: 18/06/2014  
Versão: 02                                       Data de Aprovação:     /     /      

SEAD/DATA/PG
SEAD/DRH/

DCDV
SEDU

SEAD/DRH/
DCDV/ARQ5

INÍCIO

PROTOCO GERAL
Inicia o processo e 
encaminha ao DCDV

DCDV
Recebe o processo, analisa, 
anexa a Ficha Cadastral do 
Servidor.
Quando ocupante do cargo de 
professor, encaminha a SEDU

ARQ5
Recebe o processo e anexa a 
Pasta Funcional do servidor

SEDU
Recebe o processo, informa ou 
solicita Declaração de Regência 
de Classe de outros órgãos e 
devolve ao DCDV

Recebe o processo, emite 
relatório e portaria de concessão 
quando deferido e encaminha 
para o ARQ5.
Quando indeferido, encaminha 
para SECRETARIA DE ORIGEM 
solicitando documentação 
necessária para finalização do 
Processo

FIM
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos para concessão do benefício de direitos adquiridos 

 

2. Abrangência: 
Prefeitura Municipal da Serra 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Art. 91  e 151 – Lei 2360/2001  

 
4. Conceitos: 
O direito adquirido são verbas rescisórias que o servidor faz jus, onde é apurado férias vencidas e 13º proporcional. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à SEAD/DRH/DCDV, anexar ficha cadastral do servidor bem como relatório de pagamento de 1/3(um terço de 
férias), e conferir a data de admissão com a data de exoneração e/ou aposentadoria e verificar faltas. 
 



                                                                                                                                    
 

6. Procedimentos: 
6.1 – Unidade Administrativa Requisitante: 
6.1.1 – Inicia o Processo, Protocolo Geral 
6.1.2 – Encaminha ao DCDV 
6.2 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.2.1 – Recebe o processo,  anexa a ficha cadastral e espelho de pagamento de 1/3 de férias 
6.2.2 – Analisa e emite parecer para a divisão de pagamento 
6.3 – Divisão de Pagamento 
6.4.1 – Recebe o processo, analisa, efetua  cálculos das verbas rescisórias e inclui em folha 
6.4.2 – Encaminha ao arquivo 5  
6.5 – Arquivo 5 
6.5.1 – Recebe o processo 
6.5.2 – Anexa a pasta funcional e arquiva 
 
7. Considerações Finais: 
7.1 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 



Anexo I - Fluxograma

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento

Interface no 
Sistema

Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa

Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Direitos Adquiridos: Servidores Exonerados, Demitidos...
Código: SRH – NP 04                    Data de Elaboração:  23/09/2014  
Versão: 02                                     Data de Aprovação:     /     /      

SEAD/DATA/PG
SEAD/DRH/

DCDV
SECRETARIA DE 

ORIGEM
SEAD/DRH/DP

SEAD/DRH/
DCDV/ARQ5

INÍCIO

PROTOCO GERAL
Inicia o processo e 
encaminha ao 
DCDV

DCDV
Recebe o processo, 
analisa, anexa a 
Ficha Cadastral do 
Servidor.
No caso de 
complementação da 
informação 
encaminha-se a 
Secretaria de 
Origem.

ARQ5
Recebe o processo e 
anexa a Pasta 
Funcional do 
servidor

SECRETARIA DE 
ORIGEM

Recebe o processo, 
informa período de 
férias usufruídas e 
devolve ao DCDV. 

DP
Recebe o processo, 
analisa, efetua os 
cálculos das verbas 
rescisórias, inclui na 
Folha de Pagamento 
e encaminha ao 
ARQ5.

Recebe o processo, 
emite informações e 
encaminha a 
SEAD/DP.

FIM



                                                                                                                                    
 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SRH-NP  

05 

Assunto: 
PROGRESSÃO FUNCIONAL (MAGISTÉRIO)  

 
Versão: 
02 

Data de elaboração: 
23/09/2014 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Departamento de Recursos Humanos / DCDV 

Revisada em: 
28/08/2015 

Revisada por: 
Wanderulza T Amado Borges Cruzeiro 

Anexos: 
 ANEXO I - FLUXOGRAMA 

Aprovação:
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos para concessão do benefício aos servidores do Quadro de Magistério deste 
Município. 

 

2. Abrangência: 
Prefeitura Municipal da Serra. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Estatuto do Magistério – Lei 2173/1999 – Art. 20 a 23. 

 
4. Conceitos: 
Progressão funcional é a passagem à referência imediatamente superior do mesmo nível e classe a que 

pertence o profissional efetivo da educação. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens; 
SEDU – Secretaria de educação; 
DMST – Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à SEAD/DRH/DCDV, anexar ficha cadastral do servidor específica para progressão que contém as informações 
das licença médicas concedida, bem como as concessões de progressão anteriores. 
 
6. Procedimentos: 
6.1 – Unidade Administrativa Requisitante: 
6.1.1 – Inicia o Processo, Protocolo Geral; 
6.1.2 – Encaminha ao DCDV. 
6.2 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.2.1 – Recebe o processo, anexa a ficha cadastral específica para progressão; 
6.2.2 – Encaminha a SEDU para análise. 
6.3 – Secretaria de Educação 
6.3.1 – Recebe o processo; 
6.3.2 – Analisa e emite parecer deferindo o solicitado; 

 



                                                                                                                                    
 

SEDU ENCAMIHA A CDFM (VERIFICAR SEDU); 
6.3.3 – Encaminha a divisão de pagamento para inclusão em folha. 
6.4 – Divisão de Pagamento 
6.4.1 – Recebe o processo, inclui em folha; 
6.4.2 – Encaminha ao arquivo 5. 
  
6.5 – Arquivo 5 
6.5.1 – Recebe o processo 
6.5.2 – Anexa a pasta funcional e arquiva 

 

7. Considerações Finais: 
7.1 – Nos casos de indeferimento por licença médicas superior a 60 (sessenta) dias, em que o servidor apresentar 
questionamento, os autos são encaminhados pela SEDU ao DMST para verificação das licenças médicas, que retorna a 
SEDU, para nova análise quanto a concessão do benefício. 
7.2 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 



Anexo I - Fluxograma

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento

Interface no 
Sistema

Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa

Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Progressão Funcional (Magistério)
Código: SRH – NP 05                     Data de Elaboração:  23/09/2014  
Versão: 02                                       Data de Aprovação:     /     /      

SEAD/DATA/PG
SEAD/DRH/

DCDV
SEDU SEAD/DRH/DP

SEAD/DRH/
DCDV/ARQ5

INÍCIO

PROTOCO GERAL
Inicia o processo e 
encaminha ao DCDV

DCDV
Recebe o processo, 
analisa, anexa a Ficha 
Cadastral do Servidor e 
encaminha a SEDU

DP
Recebe o processo, 
registra em Folha de 
Pagamento e 
encaminha ao ARQ5.

ARQ5
Recebe o processo e 
anexa a Pasta 
Funcional.

SEDU
Recebe o processo, 
analisa os documentos 
e emite parecer.
Quando deferido 
encaminha para 
SEAD/DRH/DP ou 
indeferido a SEDU 
arquiva em caixa box 
própria. 

FIM
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra referente à concessão de 
licença gala, luto e paternidade para os servidores deste município. 
     

 

2. Abrangência: 
Aplica-se aos servidores regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município da Serra. 
 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei 2360/2001 – art. 67 parágrafo II, III, IX – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município da Serra. 
Lei 2172/1999 – art. 64 – Estatuto do Servidores do Magistério deste Município 
Lei Orgânica do Município da Serra 
Art. 473 parágrafo II da CLT 
Orientação Normativa 001/2012 
 
4. Conceitos: 
Afastamento das atividades laborais, com base na Legislação pertinente ao vínculo, pelo falecimento de parentes 
consanguíneos ou afins a 2º grau, casamento e nascimento. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens. 
 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a SEAD/DRH/DCDV controlar, registrar, revisar e acompanhar a execução da presente norma. 
 
6. Procedimentos: 
6.1 – Servidor 
6.1.1 – Solicita ao protocolo geral através de requerimento licença luto, gala e paternidade, devendo                        
anexar cópia da certidão correspondente. Nos casos de licença luto deverá o requerente informar o grau de parentesco 
com o falecido. 
6.1.2 – Encaminha o processo ao DCDV 
6.2 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.2.1 – Recebe o processo 
6.2.2 – Anexa a ficha cadastral, analisa a documentação, verifica o grau de parentesco, observa o vínculo e cargo do 
servidor, concede o afastamento conforme a legislação em vigor 
6.2.3 – Registra em ficha cadastral o período da licença solicitada 
6.2.4 – Encaminha ao arquivo 5 

 



                                                                                                                                    
 

 
 

6.3 – Arquivo 5 
6.3.1 – Recebe o processo 
6.3.2 – Anexa o processo a pasta funcional e arquiva por ordem de matricula.    
 
7. Considerações Finais: 
7.1 – Nos casos de concessão de licença gala, registra também o nome do Cônjuge, altera o estado civil, e para os 
casos que o nome do servidor sofreu alteração, também será atualizado na ficha cadastral. 
7.2 – Nos casos de licença luto, registra-se o nº da certidão, livro, fls. a data do falecimento quando tratar-se de 
falecimento de mãe, pai, filho e cônjuge, sendo que este altera também o estado civil (viúvo(a)). 
7.3 – Nos casos de licença paternidade, registra-se em ficha cadastral “beneficiário” o nome do filho, com a respectiva 
data de nascimento, bem como informações de salário família e para dedução de imposto de renda, deverá o servidor 
preencher formulário próprio junto ao DCDV para dedução de imposto de renda. 
7.4 – Nos casos dessas licenças conflitar com férias, licença médica e pessoa da família, prevalecerá o afastamento que 
iniciou primeiro. 
7.5 – O documento hábil para deferimento da solicitação, será a copia da certidão de óbito, casamento, e     nascimento.       



Anexo I - Fluxograma

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento

Interface no 
Sistema

Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa

Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos 
Assunto: Concessão de Licença Gala, Luto e Paternidade
Código: SRH – NP 06                     Data de Elaboração:  23/06/2014  
Versão: 02                                       Data de Aprovação:     /     /      

SEAD/DATA/PG
SEAD/DRH/

DCDV
SECRETARIA DE 

ORIGEM
SEAD/DRH/
DCDV/ARQ5

INÍCIO

PROTOCO GERAL
Inicia o processo e 
encaminha ao DCDV

DCDV
Recebe o processo, analisa a 
documentação, registra em Ficha 
Cadastral.
Quando deferido encaminha 
para o ARQ5 OU indeferido 
encaminha-se a SECRETARIA DE 
ORIGEM para anexar a certidão 
correspondente

ARQ5
Recebe o processo e anexa a 
Pasta Funcional do servidor

SECRETARIA DE ORIGEM
Recebe o processo, da ciência ao 
servidor e devolve ao DCDV

Recebe o processo, analisa a 
documentação, registra em Ficha 
Cadastral quando deferido e 
encaminha para o ARQ5.
Quando indeferido arquiva-se 
em caixa box

FIM
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________________________________________________ 
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____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos no âmbito da Prefeitura Municipal da Serra referente a Licença para 
tratar de interesses particulares – sem vencimento. 
 

 

2. Abrangência: 
Aplica-se aos servidores efetivos da Prefeitura Municipal da Serra. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei nº 2360/2001 – art. 110 – parágrafo 2º, alterado pela Lei 2783/2005. 
Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998 – art. 28 – altera o art. 41 da CF – Estágio Probatório 

 
4. Conceitos: 
Será concedido ao servidor estatutário que tiver cumprido o estágio probatório licença para trato de interesses 
particulares pelo prazo de até 04 anos podendo ser prorrogado pelo mesmo período em toda a sua vida funcional. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete ao Departamento de Recursos Humanos (DRH) controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 
Compete ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos, ao Subsecretário de Recursos Humanos e ao Secretário 
Municipal de Administração a aprovação da Norma de Procedimento. 
Compete a Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens (DCDV) registrar e revisar a Norma de Procedimento. 

 

6. Procedimentos: 
6.1 – Servidor  
6.1.2 – Dá entrada no Serviço do Protocolo Geral com o requerimento . 
 
6.2 – Serviço de Protocolo Geral 



                                                                                                                                    
 

6.2.1 – Recebe o requerimento e formaliza o processo 
6.2.2 – Encaminha o processo a Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens para informação funcional 
 
6.3 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.3.1 – Recebe o processo 
6.3.2 – Anexa a ficha cadastral, e emiti relatório das informações funcionais de acordo com a Legislação pertinente. 
6.3.3 – Encaminha o processo a Secretaria da Pasta para pronunciamento 
 
6.4 – Secretário da Pasta 
6.4.1 – Recebe o Processo 
6.4.2 – Emite parecer sobre a conveniência ou não do afastamento do servidor 
6.4.3 – Caso seja deferida a solicitação, encaminha ao CG/DCA para emissão de ato 
6.4.4 – Caso seja indeferida a solicitação, encaminha ao servidor para ciência do indeferimento 
 
6.5 – Divisão de Atos Oficiais 
6.5.1 – Recebe o processo 
6.5.2 – Prepara o Ato individual conforme dados do processo 
6.5.3 – Aguardar assinatura do Prefeito. 
6.5.4 – Prepara a digitalização online (legislação) 
6.5.5 – Encaminha a divisão de cadastro direitos e vantagens para registro e arquivo 
 
6.6 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.6.1 – Recebe o processo 
6.6.2 – Registra em ficha cadastral a concessão da licença para tratar de interesses particulares – licença sem 
vencimentos, (período e nº do ato de concessão) 
6.6.3 – Encaminha ao arquivo 5 para anexar a pasta funcional do servidor 
 
6.7 – Arquivo 5 
6.7.1 – Recebe o processo 
6.7.2 – Anexa a pasta funcional e arquiva. 

 

7. Considerações Finais: 
7.1 – A licença para trato de interesses particulares poderá ser interrompida pelo servidor mediante solicitação de retorno 
junto ao protocolo geral ou pela administração a qualquer tempo – Art. 110 parágrafo 1º da Lei 2360/2001. 
7.2 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 



Anexo I - Fluxograma

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento

Interface no 
Sistema

Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa

Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Licença Para Tratar de Interesses Particulares
Código: SRH – NP 07                     Data de Elaboração:  23/09/2014  
Versão: 02                                       Data de Aprovação:     /     /      

SEAD/DATA
/PG

SEAD/DRH/
DCDV

SECRETARIA DE 
ORIGEM

CG/DCA SEAD/DRH/DP
SEAD/DRH/
DCDV/ARQ5

INÍCIO

PROTOCO GERAL
Inicia o processo e 
encaminha ao 
DCDV

DCDV
Recebe o processo, 
analisa e encaminha 
a SECRETARIA DE 
ORIGEM para 
manifestação.

ARQ5
Recebe o processo e 
anexa a Pasta 
Funcional do 
servidor

SECRETARIA DE 
ORIGEM

Recebe o processo e 
emite parecer.
 Quando deferido da 
ciência ao Servidor e 
 encaminha a 
CG/DCA e quando 
indeferido da 
ciência ao Servidor e 
arquiva-se em caixa 
box na própria 
Secretaria.

DCA
Recebe o processo e 
emite o ato para 
assinatura do 
Prefeito e 
encaminha ao SEAD/
DRH/DP

DP
Recebe o processo, 
registra em ficha 
cadastral, 
encaminha ao ARQ5 
para anexar na Pasta 
Funcional

FIM
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1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos para concessão do benefício aos servidores do Quadro de Magistério deste 
Município. 

 

2. Abrangência: 
Prefeitura Municipal da Serra 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Estatuto do Magistério – Lei 2173/1999 – Art. 18 

 
4. Conceitos: 
 
A promoção funcional é a passagem de um nível de habilitação para outro imediatamente superior, na mesma classe do 
profissional efetivo da educação. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens; 
SEDU – Secretaria de educação; 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à SEAD/DRH/DCDV, anexar ficha cadastral do servidor para informações da situação funcional nos autos do 
processo. 

 

6. Procedimentos: 
6.1 – Unidade Administrativa Requisitante: 
6.1.1 – Inicia o Processo, Protocolo Geral 
6.1.2 – Encaminha ao DCDV 
6.2 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.2.1 – Recebe o processo,  anexa a ficha cadastral 
6.2.2 – Encaminha a SEDU para análise 
6.3 – Secretaria de Educação (Ver na SEDU casos de indeferimento) 
6.3.1 – Recebe o processo 



                                                                                                                                    
 

6.3.2 – Analisa e emite parecer deferindo o solicitado 
6.3.3 – Encaminha a divisão de pagamento para inclusão em folha 
6.4 – Divisão de Pagamento 
6.4.1 – Recebe o processo, inclui em folha 
6.4.2 – Encaminha ao arquivo 5  
6.5 – Arquivo 5 
6.5.1 – Recebe o processo 
6.5.2 – Anexa a pasta funcional e arquiva 

 

7. Considerações Finais: 
7.1 – Verificar na SEDU, casos de indeferimento pelo certificado e carga horária bem como profissional habilitado (ex. 
mestres, doutores). 
7.2 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 



Anexo I - Fluxograma

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento

Interface no 
Sistema

Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa

Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Elevação de Nível (Magistério)
Código: SRH – NP 08                     Data de Elaboração:  15/07/2014  
Versão: 02                                       Data de Aprovação:     /     /      

SEAD/DATA/PG
SEAD/DRH/

DCDV
SEDU SEAD/DRH/DP

SEAD/DRH/
DCDV/ARQ5

INÍCIO

PROTOCO GERAL
Inicia o processo e 
encaminha ao DCDV

DCDV
Recebe o processo, 
analisa, anexa a Ficha 
Cadastral do Servidor e 
encaminha a SEDU

DP
Recebe o processo, 
registra em Folha de 
Pagamento e 
encaminha ao ARQ5 
para anexar na Pasta 
Funcional. ARQ5

Recebe o processo e 
anexa a Pasta 
Funcional.

SEDU
Recebe o processo, 
analisa os documentos 
e emite parecer.
Quando deferido 
encaminha para 
SEAD/DRH/DP ou 
indeferido a SEDU 
arquiva em caixa box 
própria. 

FIM
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1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos no âmbito da Prefeitura da Serra referente ao registro e controle de Férias. 
 

 

2. Abrangência: 
Aplica-se aos servidores deste Município. 
 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei 2360/2001 – art. 87 – Decreto Nº 5055/2014. 
 
4. Conceitos: 
A concessão de férias é um direito do servidor equivalente a 30(trinta) dias consecutivos que são destinados ao 
descanso das atividades laborais, após 01 ano de efetivo exercício. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens; 
DAA – Divisão de Apoio Administrativo; 
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a secretaria de origem a programação e registro da Escala de Férias de seus servidores. 
Compete a Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens – DCDV, acompanhar, controlar o lançamento das férias 
programadas, bem como gerar o respectivo recibo para inclusão de 1/3(um terço) em folha de pagamento. 
 
6. Procedimentos: 
 
6.1 – SEAD/DRH 
6.1.1 – Disponibiliza via Sistema às SECRETARIAS DE ORIGEM/DAA a Escala de Férias Anual dos Servidores. 
 
6.2 – Secretaria de Origem 
6.2.1 – Registra a Escala de Férias no cadastro funcional de seus servidores, que gera informações via Sistema para 
Divisão De Cadastro Direitos e Vantagens. 
 
6.3 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.3.1 – Recebe as informações registradas; 
6.3.2 – Processa o relatório de cálculo de férias para emissão de recibo (1/3 de férias) aos servidores; 
6.3.3 – Programação para o mês seguinte e assim sucessivamente. 
6.3.4 – Gera recibos processados e não processados; 

 



                                                                                                                                    
 

6.3.5 – Para os recibos não processados: 
6.3.6 – Apresenta nº de faltas dentro do período aquisitivo; 
6.3.7 – Apresenta sobreposição de férias com registros de afastamentos em geral (licença médica e/ou pessoa da 
família, auxilio doença, etc.) 
6.3.8 – Nos casos de faltas, será informado pelo DCDV a secretaria de origem, o quantitativo de férias que o servidor 
fará jus, com base na legislação vigente – lei 2360/2001 – art. 87, para que seja reprogramado o período de concessão 
para posterior recibo de pagamento de 1/3(um terço) de férias. 
6.3.9 – Nos casos de sobreposição de férias com licença médicas e que a licença médica ocorreu anterior ao inicio das 
férias, será informado pelo DCDV a secretaria de origem reprogramação das férias. 
6.3.10 – Conforme Art. 133 da CLT, não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo: 

IV – tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou auxílio doença por mais de 
06(seis) meses, embora descontínuos. (regidos pela CLT.) 

 
6.4 – Secretaria de Origem 
6.4.1 – Recebe à comunicação da divisão de cadastro direitos e vantagens; 
6.4.2 – Expede correspondência à divisão de cadastro direitos e vantagens com a reprogramação do período de férias; 
6.4.3 – Encaminha a divisão de cadastro direitos e vantagens para registro; 
 
6.5 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.5.1 – Recebe a informação; 
6.5.2 – Providencia o registro do período de férias e gera o percentual de 1/3 de férias em folha de pagamento; 
6.5.3 – Encaminha ao arquivo 5.  
 
6.6 – Arquivo 5 
6.6.1 – Recebe a comunicação; 
6.6.2 – Arquiva na pasta funcional do servidor. 
 
7. Considerações Finais: 
7.1 – Nos casos de servidores regidos pelo regime CLT, que dentro do período aquisitivo tiver recebido auxilio doença 
superior a 180 dias, perde a concessão de férias, neste caso informamos a secretaria de origem através de ofício; 
7.2 – Nos casos de alteração de férias por necessidade da secretaria (ver Decreto Nº5055/2014); 
7.3 – Nos casos de servidores estatutários com férias vencidas superior a 02 períodos aquisitivos, perderá o período 
mais antigos – Lei 2360/2001 – art. 87. 
7.4 – Nos casos de período de férias vencidos superior a 05(cinco) anos, as mesmas ficarão prescritas – 
(reconhecimento de prescrição quinquenal). 
7.5 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

 
 



Anexo I - Fluxograma

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento

Interface no 
Sistema

Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa

Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Registro e Controle de Férias dos Servidores
Código: SRH – NP 09                     Data de Elaboração:  29/07/2014  
Versão: 02                                       Data de Aprovação:     /     /      

SEAD/DRH
SECRETARIAS DE 

ORIGEM/DAA
SEAD/DRH/DCDV SEAD/DRH/DP

SEAD/DRH/
DCDV/ARQ5

INÍCIO

DRH
Disponibiliza via Sistema 
às SECRETARIAS DE 
ORIGEM/DAA a Escala 
de Férias Anual dos 
Servidores.

SECRETARIA DE 
ORIGEM/DAA

Registra os períodos de 
Férias dos Servidores, 
que são importados via 
Sistema ao DCDV

DP
Recebe as informações 
e registra em Folha de 
Pagamento.

ARQ5
Recebe o ofício e anexa 
a Pasta Funcional.

DCDV
Recebe as informações das Escalas 
de Férias, processa o Relatório de 
cálculo de 1/3 para emissão de 
Recibo aos Servidores com 
programação para o mês seguinte e 
assim sucessivamente.
Nos casos de deferimento gera-se 
Recibo Processado e encaminha a 
DP.
Nos casos de indeferimento por 
motivos de Faltas ou  Licenças o 
DCDV encaminha à SECRETARIA DE 
ORIGEM correspondência para 
Reprogramação da Concessão do 
Período de Férias.
Nos casos de Servidores CLT que 
tiver Auxílio Doença ou Acidente 
Trabalho acima de 180 dias, mesmo 
que descontínuos, não terão direito 
a Férias.

Recebe a 
correspondência do 
DCDV, emite, através 
de Ofício, a 
Reprogramação do 
Período de Férias e 
encaminha para o 
DCDV

Recebe o ofício, registra no 
Sistema a Reprogramação do 
Período de Férias, gera-se 
Recibo Processado e 
encaminha a DP.
O ofício é encaminhado ao 
ARQ5.

FIM
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________________________________________________ 
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____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal da Serra referente à concessão de 
Licença para desempenho de mandato eletivo. 

 

2. Abrangência: 
Aplica-se aos servidores da Prefeitura Municipal da Serra. 
 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei nº 2360/2001 – art. 114 
 
4. Conceitos: 
Afastamento para exercício de mandato eletivo é uma permissão ao servidor público da administração direta autárquica 
ou fundacional, quando investido em mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens; 
DAA – Divisão de Apoio Administrativo; 
PROGER – Procuradoria Geral do Município; 
CG – Coordenadoria de Governo; 
DCAO – Divisão de Controle de Atos Oficiais; 
AGM – Arquivo Geral do Município.  
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete ao Departamento de Recursos Humanos-divisão de cadastro Direitos e Vantagens prestar informações 
funcionais do servidor, registrar o período de concessão da licença. 
 
6. Procedimentos: 
6.1 – Requerente 
6.1.1 – Solicita através de requerimento, o afastamento para campanha eleitoral, anexando cópia do pedido de registro 
de sua candidatura e dá entrada no Serviço de Protocolo Geral. 
 
6.2 – Protocolo Geral 
6.2.1 – Recebe o requerimento e cópia do pedido de registro, confere, formaliza o processo e encaminha ao DCDV – 
Divisão de cadastro direitos e vantagens para informações funcionais. 
 
6.3 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens – DCDV 

 



                                                                                                                                    
 

6.3.1 – Recebe o processo, emite ficha cadastral do servidor, anexa relatório de informações funcionais do servidor; 
6.3.2 - Encaminha para SEAD/DAA. 
 
6.4 – SEAD/DAA 
6.4.1 – Recebe o processo; 
6.4.2 – encaminha ao subsecretário de RH. 
 
6.5 – Sub Secretário de RH 
6.5.1 – Recebe o processo; 
6.5.2 – Encaminha o processo à PROGER para analise da solicitação. 
 
6.6 – PROGER 
6.6.1 – Recebe o processo; 
6.6.2 – Emite parecer jurídico deferindo ou indeferindo a solicitação; 
6.6.3 – Deferido ou indeferido encaminha o processo a Secretaria de Administração. 
 
6.7 – Secretaria de Administração 
6.7.1 – Recebe o processo; 
6.7.2 – Se deferido, encaminha a Divisão de Atos (CG/DCAO) para emissão de ato (6.8); 
6.7.3 – Se indeferido, encaminha o processo a secretaria de origem para ciência ao servidor (6.10). 
 
6.8 – Divisão de Atos 
6.8.1 – Recebe o processo; 
6.8.2 – Elabora ato de concessão e encaminha ao prefeito para assinatura; 
6.8.3 – Anexa o ato assinado pelo Prefeito ao processo; 
6.8.4 – Encaminhar o processo ao DCDV. 
 
6.9 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens – DCDV 
6.9.1 – Recebe o processo; 
6.9.2 – Registra o período de concessão, nº do ato, nº do processo em ficha cadastral do servidor; 
6.9.3 – Encaminha ao arquivo 5  para anexar o processo à pasta funcional. 
 
6.10 – Secretaria de Origem 
6.10.1 – Recebe o processo 
6.10.2 – Encaminha o processo para ciência ao servidor do indeferimento 
6.10.3 – Servidor toma ciência 
6.10.4 – Encaminha o processo para o Arquivo Geral - AGM 
 
6.11 – Arquivo 5 
6.11.1 – Recebe o processo e anexa a pasta funcional. 
 
6.12 – AGM – Arquivo Geral 
6.12.1 – Recebe o processo e arquiva. 
 
7. Considerações Finais: 



Anexo I - Fluxograma

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento

Interface no 
Sistema

Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa

Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos 
Assunto: Licença Para Desempenho de Mandato Eletivo
Código: SRH – NP 10                     Data de Elaboração:  29/07/2014  
Versão: 02                                       Data de Aprovação:     /     /      

SEAD/DATA/PG
SEAD/DRH/

DCDV
SEAD/DAA SEAD/SUB RH PROGER CG/DCA

SECRETARIA DE 
ORIGEM

SEAD/DRH/
DCDV/

ARQ5/AGM

INÍCIO

PROTOCO GERAL
Inicia o processo e 
encaminha ao 
DCDV

DCDV
Recebe o processo, 
analisa e 
encaminha a 
SECRETARIA DE 
ORIGEM para 
manifestação

Recebe o processo, 
registra em Ficha 
Cadastral e 
encaminha ao 
ARQ5

DAA 
Recebe o processo 
e encaminha ao Sub 
de RH

Recebe o processo 
e encaminha para 
CG/DCA se deferido 
ou  para 
SECRETARIA DE 
ORIGEM se 
indeferido

Sub RH 
Recebe o processo 
e encaminha a 
PROGER para 
análise e parecer

PROGER
Recebe o processo, 
emite parecer 
jurídico deferindo 
ou indeferindo e 
devolve para 
SEAD/DAA

DCA
Recebe o processo 
e emite o ato para 
assinatura do 
Prefeito e 
encaminha ao 
SEAD/
DRH/DCDV

SECRETARIA DE 
ORIGEM

Recebe o processo 
para ciência do 
servidor quanto ao 
indeferimento e 
encaminha 
processo ao AGM

AGM
Recebe o processo 
e arquiva

ARQ5
Recebe o processo 
e anexa a Pasta 
Funciona

FIM

FIM
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
Atender interesses mútuos entre os Órgãos Públicos. 

 

2. Abrangência: 
Prefeitura da Serra, Governo do Estado do ES, Prefeitura de Vitória, Aracruz etc... 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
 
     
4. Conceitos: 
Ato autorizativo para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ou para atender situações previstas em 
Leis específicas, em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
sem alteração da lotação do órgão de origem. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DAA – Divisão de Apoio Administrativo; 
PROGER – Procuradoria Geral do Município; 
DRS – Divisão de Recrutamento e Seleção; 
DP – Divisão de Pagamento. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à SEAD/DRH/DRS, controlar, registrar e acompanhar normas e procedimentos. 
 
6. Procedimentos: 
 
6.1 – Unidade Administrativa Requisitante: 
6.1.1 – Inicia o Processo, solicitando a cessão do servidor. 
6.1.2 – Encaminha ao Gabinete do Prefeito 
 
6.2 – Gabinete do Prefeito 
6.2.1 – Recebe o processo, e analisa se há interesse do município 
6.2.2 – Encaminha para a secretaria de administração 
 
6.3 – Secretaria de Administração – SEAD/DAA 
6.3.1 – Recebe o processo 

 



                                                                                                                                    
 

6.3.2 – Encaminha ao DRS, para instrução funcional. 
 
6.4 – Divisão de Recrutamento e Seleção – SEAD/DRH/DRS 
6.4.1 – Recebe o processo 
6.4.2 – Informa a situação funcional e encaminha a secretaria de origem quanto a liberação do servidor 
 
6.5 – Secretaria de Origem 
6.5.1 – Recebe o processo 
6.5.2 – Emite parecer favorável ou não a cessão 
6.5.3 – Encaminha ao Gabinete do Prefeito 
 
6.6 – Gabinete do Prefeito 
6.6.1 – Recebe o processo 
6.6.2 – Encaminha à PROGER para elaboração de convênio 
 
6.7 – Procuradoria Geral - PROGER 
6.7.1 – Recebe o processo 
6.7.2 – Analisa, e elabora convênio de cessão 
6.7.3 – Encaminha o convênio de cessão ao gabinete do prefeito, para assinatura e publicação 
 
6.8 – Gabinete do Prefeito  
6.8.1 – Recebe o processo 
6.8.2 – Assina e publica o convênio 
6.8.3 – Encaminha a SEAD – Secretaria de Administração 
 
6.9 – Secretaria de Administração 
6.9.1 – Recebe o processo 
6.9.2 – Encaminha ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
 
6.10 – Departamento de Recursos Humanos 
6.10.1 – Recebe o processo 
6.10.2 – Encaminha ao DRS 
 
6.11 – Divisão de Recrutamento e Seleção 
6.11.1 – Recebe o processo 
6.11.2 – Analisa, registra em ficha cadastral e encaminha a Divisão de Pagamento (DP). 
 
6.12 – Divisão de Pagamento 
6.12.1 – Recebe o processo 
6.12.2 – Inclui em folha 
6.12.3 – Encaminha ao arquivo 5 para anexar na pasta funcional 
 
6.13 – Arquivo 5 – ARQ5 
6.13.1 – Recebe o processo 
6.13.2 – Anexa o processo a pasta funcional 
 
7. Considerações Finais: 
7.1 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 

 

 

 



Unidade Administrativa 
Requisitante

Gabinete do Prefeito
CG

Secretaria de Administração 
SEAD/DAA

Divisão de Recrutamento e 
Seleção – SEAD/DRH/DRS

Início

Inicia o Processo, 
solicitando a cessão 
do servidor. 
Encaminha ao 
Gabinete do Prefeito.

Recebe o 
processo, e analisa 
se há interesse do 
município.

Encaminha para a 
secretaria de 
administração - 
SEAD

Recebe o processo e
encaminha ao DRS, 
para instrução 
funcional.

Recebe o processo, 
informa a situação 
funcional e 
encaminha a 
secretaria de origem 
quanto a liberação 
do servidor.

1/2

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Cessão de Servidor
Código: SRH-NP 11                             Data de Elaboração: 29/07/2014  
Versão: 02                                            Data de Aprovação:  30/09/2015

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Anexo I - Fluxograma



Secretaria de Origem Gabinete do Prefeito
CG

Secretaria da Procuradoria 
Geral - PROGER

Secretaria de Administração 
SEAD/SEC

Recebe o processo, 
emite parecer 
favorável ou não a 
cessão.
Encaminha ao 
Gabinete do Prefeito.

Encaminha à 
PROGER para 
elaboração de 
convênio.

Analisa, e elabora 
convênio de cessão.

Assina e publica o 
convênio.

2/1

Encaminha o 
convênio de cessão 
ao gabinete do 
prefeito, para 
assinatura e 
publicação

Encaminha à 
Secretaria de 
Administração - 
SEAD

Recebe o processo e
encaminha ao 
Diretor do 
Departamento de 
Recursos Humanos – 
SEAD/DRH

2/3

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Cessão de Servidor
Código: SRH-NP 11                             Data de Elaboração: 29/07/2014  
Versão: 02                                            Data de Aprovação:  30/09/2015
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Departamento de Recursos 
Humanos – SEAD/DRH

Divisão de Recrutamento e 
Seleção – SEAD/DRH/DRS

Divisão de Pagamento
SEAD/DRH/DP

Arquivo 5 – ARQ5

Recebe o processo e 
encaminha ao 
SEAD/DRH/DRS

Analisa, registra 
em ficha cadastral 
e encaminha a 
Divisão de 
Pagamento – 
SEAD/DRH/DP

Inclui em folha e 
Encaminha ao 
arquivo 5 para 
anexar na pasta 
funcional.

3/2

Anexa o processo a 
pasta funcional, e o 
mantem arquivado 
naquele setor.

Fim

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Cessão de Servidor
Código: SRH-NP 11                             Data de Elaboração: 29/07/2014  
Versão: 02                                            Data de Aprovação:  30/09/2015

Anexo I - Fluxograma
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos no âmbito da Prefeitura Municipal da Serra referente ao Cadastro de 
Servidores deste Município. 

 
2. Abrangência: 
Aplica-se aos servidores que ingressam neste município. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal – Art. 37 –  
Lei 2360/2001 -  Art. 14 , Inciso I e II, 42, 48, 54. 
 
4. Conceitos: 
É o ato de gerar informações funcionais dos servidores que ingressaram neste município ao sistema de cadastro 
funcional, que irá gerar matricula para o(a) servidor(a) cadastrado(a), conforme documentação anexada nos autos de 
processo de nomeação/contratação. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DRS – Divisão de Recrutamento e Seleção; 
DP – Divisão de Pagamento. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a Divisão de Recrutamento e Seleção, controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 
Compete a Divisão de Recrutamento e Seleção registrar e revisar a Norma de Procedimento. 
 
6. Procedimentos: 
6.1 – Divisão de Recrutamento e Seleção 
6.1.2 – Formaliza solicitação de nomeação através do processo do candidato aprovado em Concurso Público, Cargos 
Comissionados, Função Gratificada e Contrato Temporário, e encaminha à divisão de protocolo com a documentação 
anexada. 
 
6.2 – Protocolo Geral 
6.2.1 – Recebe o processo 
6.2.1 – Encaminha a Divisão de Recrutamento e Seleção 
 
6.3 – DRS - Divisão de Recrutamento e Seleção 
6.3.1 – Recebe o processo e providencia a digitação das informações no cadastro funcional, que irá gerar a ficha 



                                                                                                                                    
 

cadastral com o respectivo nº de matricula. 
6.3.2 – Confere a ficha cadastral digitada e anexa a pasta funcional 
6.3.3 – Encaminha a divisão de pagamento para inclusão em folha  
 
6.4 – DP - Divisão de Pagamento 
6.4.1 – Recebe o processo 
6.4.2 – Verifica o código de afastamento 
6.4.3 – Verifica e registra a frequência  
6.4.4 – Confere o valor do salário instituído na ficha cadastral se está de acordo com o cargo ocupado 
6.4.5 – Lança e processa o inclusão na folha de pagamento. 

 

7. Considerações Finais: 
7.1 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
 

 

 

 

 

 



Protocolo Geral Divisão de Recrutamento e 
Seleção - SEAD/DRH/DRS

Divisão de Pagamento – 
SEAD/DRH/DP

Início

Recebe o processo e  
encaminha à Divisão 
de Recrutamento e 
Seleção – 
SEAD/DRH/DRS
.

Providencia a 
digitação das 
informações no 
cadastro  
funcional, que irá 
gerar a ficha 
cadastral com o 
respectivo nº de 
matricula.

Confere a ficha 
cadastral digitada 
e anexa à pasta 
funcional.
Encaminha à 
divisão de 
pagamento para 
inclusão em folha 

Verifica o código de 
afastamento.
Verifica e registra a 
frequência. 
Confere o valor do 
salário instituído na 
ficha cadastral se 
está de acordo com o 
cargo ocupado
 

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Cadastro de Servidores
Código: SRH-NP 12                             Data de Elaboração: 29/07/2014  
Versão: 02                                            Data de Aprovação:  30 /09/2015

Lança e processa o 
inclusão na folha de 
pagamento 

Fim

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector
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Divisão de Pagamento - 
SEAD/DRH/DP
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal da Serra, refere à concessão de 
licença maternidade para a servidora mãe adotiva. 

 

2. Abrangência: 
Aplica-se aos servidores regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município da Serra. 
 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal – Art. 6º e 7º - inciso XVIII, artigo 203 – inciso I e artigo 226 
Lei Orgânica do Município da Serra – Art. 39. 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90, art. 35, 41 e 46. 
Lei de Introdução ao Código Civil – Art. 5º 
 
4. Conceitos: 
Termo de Guarda – guarda concedida definitivamente à mãe adotante. 
Guarda Provisória – guarda concedida à mãe adotante, provisoriamente, podendo ser renovada conforme prazo 
estipulado pela autoridade judiciária, observadas as peculiaridades do caso. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens; 
DAA – Divisão de Apoio Administrativo; 
PROGER – Procuradoria Geral do Município.  

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete ao Departamento de Recursos Humanos e ao DCDV controlar, acompanhar, registrar e revisar a execução da 
presente Norma de Procedimento. 

 



  

7. Considerações Finais: 
7.1 – Nos casos do Termo de guarda for provisória, deverá a licença ser concedida até o prazo estipulado para que o 
interessado apresente a guarda definitiva. 
7.2 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

6. Procedimentos: 
6.1 – Requerente 
6.1.2 – Solicita a licença maternidade retirando o requerimento no protocolo geral. 
6.1.3 – Anexa, ao requerimento, cópias autenticadas em cartório, dos documentos “Termo de Guarda” ou “Guarda 
Provisória”, bem como Comprovante de Requerimento de Adoção. 

 
6.2 – Protocolo Geral 
6.2.1 – Recebe requerimento e cópia dos documentos; 
6.2.2 – Confere a documentação; 
6.2.3 – Se estiver incompleta, solicita à servidora que faça a devida complementação; 
6.2.4 – Se estiver completa, formaliza o processo e encaminha a Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens. 
 
6.3 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
6.3.1 – Recebe o processo, verifica e informa situação funcional e emite ficha cadastral da servidora, anexa ao processo 
encaminhado-o ao subsecretário de RH para autorizar o envio do processo a PROGER. 

 
6.4 – Subsecretário de RH recebe o processo.  
6.4.1 – Encaminha o processo a PROGER. 

 
6.5 – PROGER 
6.5.1 – Recebe o processo, emite parecer deferindo ou indeferindo a solicitação; 
6.5.2 – Encaminha ao SEAD/DAA. 

 
6.6 – Divisão de Apoio Administrativo – SEAD/DAA 
6.6.1 - SEAD/DAA recebe o processo e encaminha a SEAD/DRH/DCDV 

 
6.7 – Divisão de Cadastro de Direitos e Vantagens – SEAD/DRH/DCDV 
6.7.1 – Encaminha ao o processo ao DRH/DCDV se deferido ou para a Secretaria de Origem se indeferido 
6.7.2 – DRH/DCDV recebe o processo, se deferido, registra em Ficha Cadastral e encaminha para o ARQ 5 (6.8). 
6.7.3 – DRH/DCDV recebe o processo, se indeferido, encaminha para Secretaria de Origem para dar ciência ao servidor 
quanto a complementação da documentação exigida pela PROGER e devolve o processo quando complementado ao 
SEAD/DAA (6.9). Nos casos de indeferimento definitivo pela PROGER, o processo deverá ser arquivado em caixa box 
da própria Secretaria de Origem (6.13). 

 
6.8 – ARQ 5 recebe o processo 
6.8.1 – Anexa o processo a pasta funcional e arquiva 

 
6.9 – Divisão de Apoio Administrativo – SEAD/DAA 
6.9.1 – Recebe o processo com a complementação da documentação e encaminha ao Sub de RH. 

 
6.10 – SEAD/SubRH 
6.10.1 – Recebe o processo e encaminha a PROGER para análise e parecer 

 
6.11 – PROGER 
6.11.1 – Recebe o processo, analisa e emite o parecer jurídico. Se deferido encaminha ao SEAD/DCDV ou se indeferido 
encaminha a SEAD/DAA. 

 
6.12 – Divisão de Apoio Administrativo – SEAD/DAA 
6.12.1 – Recebe o processo com o indeferimento e encaminha a Secretaria de Origem para dar ciência ao servidor. 

 
6.13 – Secretaria de Origem 
6.13.1 – Recebe o processo para dar ciência ao servidor quanto ao indeferimento e arquiva em caixa box própria. 
  



Anexo I - Fluxograma

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento

Interface no 
Sistema

Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa

Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos 
Assunto: Licença Maternidade à Servidora Adotante
Código: SRH – NP 13                     Data de Elaboração:  29/07/2014  
Versão: 02                                       Data de Aprovação:   30/09/2015      

SEAD/DATA/PG
SEAD/DRH/

DCDV
SEAD/DAA SEAD/SUB RH PROGER

SECRETARIA DE 
ORIGEM

SEAD/DRH/
DCDV/ARQ5

INÍCIO

PROTOCO GERAL
Inicia o processo e 
encaminha ao 
DCDV

DCDV
Recebe  o  processo, 
analisa e 
encaminha ao 
SEAD/DAA

Recebe  o  processo, 
registra em Ficha 
Cadastral e 
encaminha ao 
ARQ5

DAA 
Recebe o processo 
e encaminha ao Sub 
de RH

Recebe o processo 
e encaminha para 
DCDV se deferido 
ou  para 
SECRETARIA DE 
ORIGEM se 
indeferido.

Sub RH 
Recebe o processo 
e encaminha a 
PROGER para 
análise e parecer

PROGER
Recebe  o  processo, 
emite parecer 
jurídico deferindo 
ou indeferindo e 
devolve para 
SEAD/DAA.

ARQ5
Recebe o processo 
e anexa a Pasta 
Funciona

Recebe o processo 
e encaminha a 
PROGER para 
análise e parecer.

Recebe  o  processo, 
analisa e emite 
parecer jurídico.
Quando deferido 
encaminha ao 
SEAD/DCDV ou 
indeferido e 
devolve para 
SEAD/DAA

Recebe o processo 
com o 
indeferimento e 
encaminha a 
SECRETARIA DE 
ORIGEM.

SECRETARIA DE 
ORIGEM

Recebe processo, 
da ciência ao 
servidor quanto a 
complementação 
de documentação 
exigida pela 
PROGER e devolve 
ao SEAD/DAA.
Quanto ao 
indeferimento, 
arquiva-se em caixa 
box própria. 

Recebe o  processo 
com a 
complementação 
da documentação e 
encaminha ao Sub 
de RH.

Recebe  o  processo, 
da ciência ao 
servidor quanto 
indeferimento e 
arquiva-se em caixa 
box própria. 

FIM
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 

1. Finalidade: 
Dispor sobre o processo de requisição, nomeação, posse e início de exercício de servidores habilitados em concursos 
públicos. 
 
2. Abrangência: 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo da Administração Direta. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal – 05/10/1988 – Art. 37 – incisos, I, II, III, IV, VIII, e XVI  

Lei Orgânica do Município de Serra. 

Lei nº 2360/2001 de 15/01/2001 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra. 
 

4. Conceitos: 
Público – Unidade laborativa com denominação própria, criada por Lei, com número certo, que implica no desempenho, 
pelo seu titular, de um conjunto de atribuições e responsabilidades. 
Nomeação – Forma de provimento ao cargo público em caráter efetivo, por concurso público. 
Posse – é o ato que completa a investidura em cargo público. 
Exercício – é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo. 
Laudo Médico – é o documento essencial para posse de servidor em qualquer cargo público e visa aferir as condições 
físicas e mentais do nomeado para o exercício do cargo. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DAA – Divisão de Apoio Administrativo; 
PROGER – Procuradoria Geral do Município; 
DRS – Divisão de Recrutamento e Seleção; 
DP – Divisão de Pagamento. 
COAD - Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira; 
CG – Coordenadoria de Governo; 
DCAO – Divisão de Controle de Atos Oficiais; 
SUBRH - Subsecretaria de Recursos Humanos 

 



                                                                                                                                    
 

 
5. Competência e Responsabilidades: 

Compete a Divisão de Recrutamento e Seleção – DRS controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 

Compete ao Departamento de Recursos Humanos – DRH prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 

6. Procedimentos: 
6.1 – Unidade Administrativa Requisitante 

6.1.1 - Solicita por meio de processo a nomeação de servidor efetivo, devidamente justificada, ao Secretário de 
Administração. 

 

6.2 – Secretário de Administração 

6.2.1 – Recebe e analisa a solicitação. 

6.2.2 – Encaminha à Divisão de Recrutamento e Seleção – DRS, para instruir. 

 

6.3 – Divisão de Recrutamento e Seleção – DRS 

6.3.1 – Havendo reserva técnica em concurso público e sendo a solicitação procedente, instrui o processo quanto à 
reserva técnica de candidatos aprovados para o(s) cargo(s) solicitado(s); 

6.3.2 – Informa os demais dados do edital (número do edital, validade, carga horária, quantidade de aprovados, 
quantidade de nomeados, etc); 

6.3.2 – Envia o processo para a Subsecretaria de Recursos Humanos – SEAD/SUBRH. 

 

6.4 – Subsecretaria de Recursos Humanos – SEAD/SUBRH 

6.4.1 – Recebe o processo; 

6.4.2 – Encaminha à Divisão de pagamento – SEAD/DRH/DP para providenciar impacto financeiro. 

 

6.5 – Divisão de pagamento – SEAD/DRH/DP 

6.5.1 – Recebe o processo e informa o impacto financeiro; 

6.5.2 – Devolve processo ao Subsecretário de Recursos Humanos – SEAD/SUBRH. 

 

6.6 – Subsecretaria de Recursos Humanos – SEAD/SUBRH 

6.6.1 – Recebe e encaminha o processo ao Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira – COAD, para análise da 
solicitação. 

 

6.7 – Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira – COAD 

6.2.8 – Após análise, o COAD devolve o processo ao Subsecretário de Recursos Humanos – SEAD/SUBRH; 

 

6.8 – Subsecretário de Recursos Humanos – SEAD/SUBRH 

6.8.1 – Recebe o processo; 

6.8.2 – Encaminha ao Gabinete do Prefeito para autorizar a nomeação. 

 

6.9 – Gabinete do Prefeito 

6.9.1 – Recebe o processo; 

6.9.2 – O processo é analisado, respondido e encaminhado ao DRS. 

 

6.10 – Divisão de Recrutamento e Seleção - SEAD/DRH/DRS 

6.10.1 – Se a solicitação não for autorizada, o DRS comunica à unidade administrativa requisitante, para conhecimento 
da impossibilidade de atendimento da solicitação, e mantém a guarda do processo até que seja autorizado; 

6.10.2 – Se a solicitação for autorizada, o DRS providencia Oficio ao CG solicitando a nomeação dos candidatos nos 
cargos solicitados, por meio da Subsecretaria de Recursos Humanos – SEAD/SUBRH. 
 
6.11 – Subsecretaria de Recursos Humanos – SEAD/SUBRH 

6.11.1 – Recebe o processo; 

6.11.2 – Encaminha o processo à Divisão de Controle de Atos Oficiais – CG/DCAO 



                                                                                                                                    
 

 
 
6.12 – Divisão de Controle de Atos Oficiais - CG/DCAO 

6.12.1 – Recebe o processo; 

6.12.2 – Prepara os decretos de nomeação em 03 (três) vias. 

6.12.3 – Providencia as assinaturas dos Decretos, por meio do assessor Especial do Gabinete do Prefeito; 

6.12.4 – Após assinados, encaminha os decretos e resumo das nomeações para publicação no órgão oficial de 
imprensa do Município.  

6.12.5 – Acompanha a publicação. 

6.12.6 – Arquiva 01 (uma) via do decreto com a confirmação da publicação e encaminha 02 (duas) vias à Divisão de 
Recrutamento e Seleção – SEAD/GRH/DRS. 
 
6.13 – Divisão de Recrutamento e Seleção - SEAD/DRH/DRS  
 
6.13.1 – Providencia cronograma de atendimento aos candidatos; 
6.13.2 – Monta o kit de formulários; 
6.13.3 – Informa a data de entrega do kit de formulários aos candidatos; 
6.13.4 – Comunica a data de posse aos candidatos. 

6.13.5 – Em data já prevista no cronograma, os candidatos retornam para efetuarem a entrega dos formulários 
devidamente preenchidos e assinados, cópias dos documentos e Laudo médico emitido pela Perícia Médica do 
Município da Serra; 

6.13.6 – A Divisão de Recrutamento e Seleção - SEAD/DRH/DRS, informa aos candidatos a data em que deverão 
retornar para a posse; 

6.13.7 – No interstício da entrega dos documentos e a posse, a documentação é analisada para confirmação se a 
mesma atende ao que é exigido pelo Edital e verifica se o candidato está apto ou inapto para o cargo; 

6.13.8 – Caso esteja inapto, instrui processo para tornar sem efeito o decreto de nomeação; 

6.13.9 – Estando apto, o nomeado assina o Termo de Posse e Compromisso; 

6.13.10 – Entrega o formulário “Comunicação de Inicio de Atividade” e o formulário de acúmulo de cargos, e encaminha 
o servidor empossado à secretaria onde irá trabalhar (Unidade Administrativa Requisitante). 
 
6.14 – Unidade Administrativa Requisitante 

6.14.1 – Acompanha, a contar da data de posse, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para o início das atividades do 
servidor. 

6.14.2 – Se o nomeado não entrar em exercício, instrui processo para tornar o decreto de nomeação sem efeito. 

6.14.3 – Recebe o formulário “Comunicação de Inicio de Atividade” e o formulário de acúmulo de cargos. 

6.14.4 – Informa no formulário “Comunicação de Inicio de Atividade” o dia, o local e o horário de trabalho do nomeado e 
envia à SEAD/DRH/DRS (Caso o prazo tenha expirado, comunica ao nomeado que não poderá iniciar o exercício e 
informa à SEAD/DRH/DRS). 

 

6.15 – Divisão de Recrutamento e Seleção – SEAD/DRH/DRS 

6.15.1 – Recebe “Comunicação de Inicio de Atividade”, junta à documentação e formulários entregues no ato da posse, 
e encaminha ao setor de protocolo. 

 
6.16 – Protocolo Geral 
6.16.1 – Setor de protocolo registra a documentação gerando um número de protocolo; 

6.16.2 – Devolve o processo à Divisão de Recrutamento e Seleção – SEAD/DRH/DRS 

 

6.17 – Divisão de Recrutamento e Seleção – SEAD/DRH/DRS 

6.17.1 – Recebe a pasta do servidor e providencia o cadastramento do servidor no sistema RUBI; 

6.17.2 – Organiza a pasta do servidor em dossiê e encaminha para a Divisão de Pagamento para ser inserido na folha 
de pagamento. 

 

6.18 – Divisão de Pagamento 

6.18.1 – Recebe o dossiê; 

6.18.2 – Inclui o servidor na folha de pagamento. 

 

 

7. Considerações Finais: 



                                                                                                                                    
 

7.1 – A nomeação é feita por Decreto do Chefe do Poder Executivo, publicado no órgão oficial de imprensa do Município. 
7.2 – Prazo de posse – o nomeado terá 30 (trinta) dias a partir da publicação para tomar posse no cargo para o qual foi 
nomeado. 
7.3 – O prazo de posse poderá ser prorrogado, a pedido do interessado, até no máximo de 30 (trinta) dias contados do 
término previsto em 7.2, se autorizado. 
7.4 – O nomeado terá 15 (quinze) dias de prazo para assumir o exercício, contados a partir da data de sua posse. 
7.5 – O funcionário efetivo nomeado para exercer cargo de provimento em comissão poderá optar pelo vencimento do 
próprio cargo, acrescido de 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento daquele cargo. 
7.6 – São requisitos para a posse: nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos completos, pleno gozo de direitos 
políticos, quitação com as obrigações militares, sanidade física e mental comprovada em inspeção médica oficial, 
aptidão para o exercício do cargo. 
7.7 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 
 
 



Unidade Administrativa 
Requisitante

Secretário de Administração
SEAD/SEC

Divisão de Recrutamento e 
Seleção – DRS

Subsecretário de Recursos 
Humanos - SEAD/SUBRH

Início

Secretário de pasta formaliza 
através de processo, o 
pedido de nomeação de 
servidor efetivo, 
devidamente justificada, ao 
Secretário de Administração

Analisa a solicitação, e 
encaminha à divisão de 
Recrutamento e Seleção – 
SEAD/DRH/DRS. Para instruir.

Havendo reserva técnica 
em concurso público e 
sendo a solicitação 
procedente, instrui o 
processo quanto à 
reserva técnica de 
candidatos aprovados 
para o(s) cargo(s) 
solicitado(s);
Informa os demais dados 
do edital (número do 
edital, validade, carga 
horária, quantidade de 
aprovados, quantidade 
de nomeados, etc);
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Encaminha à 
Divisão de 
pagamento – 
SEAD/DRH/DP 
para providenciar 
impacto 
financeiro.

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Envia o processo para a 
Subsecretaria de Recursos 
Humanos – SEAD/SUBRH.
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SEAD/DRH/DP
 - Divisão de Pagamento 

Subsecretario de Recursos 
Humanos - SEAD/SUBRH

COAD

Gabinete do Prefeito

Divisão de Recrutamento e 
Seleção – DRS

Recebe o processo e 
informa o impacto 
financeiro;
Devolve o processo a 
Subsecretario de 
Recursos Humanos – 
SEAD/SUBRH.

Recebe e encaminha 
o processo ao 
Comitê de Gestão 
Orçamentária e 
Financeira – COAD, 
para análise da 
solicitação.

2/1

Gabinete do Prefeito:
Recebe o processo;
Analisa a solicitação;
Se autorizado, é 
encaminhado ao DRS 
para Providenciar a 
nomeação.

Se a solicitação for 
autorizada, o DRS 
providencia Oficio 
ao CG solicitando a 
nomeação dos 
candidatos nos 
cargos solicitados; 
Envia o processo a 
Subsecretaria de 
Recursos Humanos – 
SEAD/SUBRH.

COAD:
Analisa e devolve 
o processo para 
SUBRH.

2/3

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

SEAD/SUBRH por sua 
vez, encaminha ao 
Gabinete do Prefeito 
para autorizar a 
nomeação.
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Subsecretário de Recursos 
Humanos - SEAD/SUBRH

Gabinete do Prefeito – Divisão 
de Atos Oficiais  CG/DCA

Divisão de Recrutamento e 
Seleção – DRS

Divisão de Recrutamento e 
Seleção – DRS

Recebe o processo;
Encaminha o processo 
à Divisão de Controle 
de Atos Municipais – 
CG/DCA

Recebe o processo;
Prepara os decretos de 
nomeação em 03 (três) vias.
Providencia as assinaturas 
dos Decretos, por meio do 
assessor Especial do 
Gabinete do Prefeito;

3/2

Providencia cronograma de 
atendimento aos candidatos;
Monta o kit de formulários;
Informa a data de entrega do kit 
de formulários aos candidatos;
Comunica a data de posse aos 
candidatos.

Em data já prevista no 
cronograma, os candidatos 
retornam para efetuarem a 
entrega dos formulários 
devidamente preenchidos e 
assinados, cópias dos 
documentos e Laudo médico 
emitido pela Perícia Médica do 
Município da Serra;
O DRS informa aos candidatos 
a data em que deverão 
retornar para a posse;

3/4

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Após assinados, encaminha 
os decretos e resumo das 
nomeações para publicação 
no órgão oficial de 
imprensa do Município;
Acompanha a publicação.

Arquiva 01 (uma) via do 
decreto com a confirmação 
da publicação e encaminha 
02 (duas) vias à Divisão de 
Recrutamento e Seleção – 
SEAD/GRH/DRS.

No interstício da entrega dos 
documentos e a posse, a 
documentação é analisada para 
confirmação se a mesma 
atende ao que é exigido pelo 
Edital e verifica se o candidato 
está apto ou inapto para o 
cargo;
Caso esteja inapto, instrui 
processo para tornar sem 
efeito o decreto de nomeação;
Estando apto, o nomeado 
assina o Termo de Posse e 
Compromisso;

Encaminha o servidor empossado 
à secretaria onde irá trabalhar 
(Unidade Administrativa 
Requisitante).
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Unidade Administrativa 
Requisitante

Divisão de Recrutamento e 
Seleção – DRS

Protocolo Geral Divisão de Pagamento

Acompanha, a contar da data de 
posse, o decurso do prazo de 15 
(quinze) dias para o início das 
atividades do servidor.
Se o nomeado não entrar em 
exercício, instrui processo para 
tornar o decreto de nomeação sem 
efeito.

Recebe “Comunicação 
de Inicio de Atividade”, 
junta à documentação 
e formulários 
entregues no ato da 
posse, e encaminha ao 
setor de protocolo.

4/3 Setor de protocolo registra 
a documentação gerando 
um número de protocolo;
Devolve o processo à 
Divisão de Recrutamento 
e Seleção - 
SEAD/DRH/DRS

Recebe o dossiê;
Inclui o servidor na 
folha de pagamento.

Recebe a pasta do 
servidor e providencia o 
cadastramento do 
servidor no sistema RUBI;
Organiza a pasta do 
servidor em dossiê e 
encaminha para a Divisão 
de Pagamento para ser 
inserido na folha de 
pagamento.

Informa no formulário 
“Comunicação de Inicio de 
Atividade” o dia, o local e o horário 
de trabalho do nomeado e envia à 
SEAD/DRH/DRS (Caso o prazo tenha 
expirado, comunica ao nomeado 
que não poderá iniciar o exercício e 
informa à SEAD/DRH/DRS).

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Fim
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Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SRH-NP  

15 

Assunto: 
ADMISSÃO DE PESSOAL MEDIANTE CONTRATO TEMPORÁRIO 

 

Versão: 
01 

Data de elaboração: 
14/08/2015 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Departamento de Recursos Humanos / DRS 

Revisada em: 
 

Revisada por: 
 

Anexos: 
Anexo I - Fluxograma 

 
 
Aprovação:
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do(a) Secretário(a)  

___________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
1. Finalidade: 
Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra. 
 
2. Abrangência: 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal de 05/10/1988 – Art. 37, inciso IX 

Lei Orgânica do Município da Serra – Art. 31, inciso IX. 

Lei nº 2465/2001 de 14/12/2001- Lei da Contratação Temporária 
 

4. Conceitos: 
Contrato Temporário – é o serviço prestado por pessoa física a uma empresa para atender à necessidade transitória de 
substituição de seu pessoal. 
Exercício – é o ato pelo qual o servidor assume as atribuições e responsabilidades do cargo.    

Laudo Médico – é o documento essencial para a contratação de servidor em qualquer cargo público, e visa     aferir 
as condições físicas e mentais do candidato contratado. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DRS – Divisão de Recrutamento e Seleção; 
DP – Divisão de Pagamento. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a Divisão de Recrutamento e Seleção – DRS controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 
Compete ao Departamento de Recursos Humanos – DRH prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos procedimentos 
de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 
 
 
6. Procedimentos: 

 

6.1 – Secretário da Pasta 
6.1.1 – A secretaria responsável pelo processo seletivo, após o atendimento aos candidatos, formaliza o processo de 
admissão e o encaminha à Divisão de Recrutamento e Seleção – SEAD/DRH/DRS 
 
6.2 – Divisão de Recrutamento e Seleção - SEAD/DRH/DRS 



                                                                                                                                    
 

6.2.1 – Recebe processo e verifica se a documentação está completa e correta. 
6.2.2 – Se estiver de acordo com a legislação, providencia o cadastramento no sistema RUBI.  
6.2.3 – Organiza a pasta do servidor em dossiê e encaminha para a Divisão de Pagamento para ser inserido na folha de 
pagamento. 

 
6.3 – Divisão de Pagamento - DP 

6.3.1 – Recebe o dossiê; 

6.3.2 – Inclui o servidor na folha de pagamento. 
 
7. Considerações Finais: 
7.1 – A contratação é feita através de assinatura do contrato temporário, após convocação publicada no órgão oficial de 
imprensa do município, e análise da documentação. 
7.2 – Prazo de atendimento à convocação – o candidato terá 24 (vinte e quatro) horas a partir da publicação. 
7.3 – São requisitos para a contratação: nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos completos, pleno gozo de 
direitos políticos, quitação com as obrigações militares, sanidade física e mental comprovada em Laudo Médico, aptidão 
para o exercício do cargo. 
7.4 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretário da Pasta Divisão de Recrutamento e 
Seleção - SEAD/DRH/DRS

Início

A secretaria 
responsável pelo 
processo seletivo, 
após o atendimento 
aos candidatos, 
formaliza o processo 
de admissão e o 
encaminha  à Divisão 
de Recrutamento e 
Seleção – 
SEAD/DRH/DRS.

Verifica se a 
documentação 
está completa e 
correta.

 Se estiver de 
acordo com a 
legislação, 
providencia o 
cadastramento no 
sistema RUBI
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Código: SRH-NP 15                                  Data de Elaboração: 26/08/2015  
Versão: 01                                                 Data de Aprovação:  30 /09/2015

Fim

Organiza a pasta 
do servidor em 
dossiê e 
encaminha para a 
Divisão de 
Pagamento para 
ser inserido na 
folha de 
pagamento.

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Divisão de Recrutamento e 
Seleção - SEAD/DRH/DRS

Divisão de Pagamento – 
SEAD/DRH/DP

Anexo I - Fluxograma

Recebe o dossiê;
Inclui o servidor 
na folha de 
pagamento.



                                                                                                                                    
 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SRH-NP  

16 

ASSUNTO: 

ADMISSÃO DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE  
CARGO COMISSIONADO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

 

Versão: 
01 

Data de elaboração: 
26/08/2015 

Data de aprovação: 
 

Data de vigência: 
 

Ato de aprovação: 
 

Unidade responsável: 
Departamento de Recursos Humanos / DRS 

Revisada em: 
 

Revisada por: 
 

Anexos: 

Anexo I – Fluxograma; 
 
 
Aprovação: 
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra referente à 
nomeação/admissão de pessoal para exercício de cargo comissionado e função de confiança. 
 
2. Abrangência: 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal de 05/10/1988. 

Lei Orgânica do Município da Serra. 

Lei nº 2360/2001 de 15/01/2001 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra. 

 
4. Conceitos: 
Posse – é o ato que completa a investidura em cargo público. 
Exercício – é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo. 
Laudo Médico – é o documento essencial para posse de servidor em qualquer cargo público e visa aferir as      
condições físicas e mentais do nomeado para o exercício do cargo. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DAA – Divisão de Apoio Administrativo; 
PROGER – Procuradoria Geral do Município; 
DRS – Divisão de Recrutamento e Seleção; 
DP – Divisão de Pagamento. 
CG – Coordenadoria de Governo; 
AE – Assessoria Especial; 
DCAO – Divisão de Controle de Atos Oficiais; 
SUBRH – Subsecretaria de Recursos Humanos 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a Divisão de Recrutamento e Seleção – SEAD/DRH/DRS controlar e acompanhar a execução da presente 
Norma de Procedimento. 
Compete ao Departamento de Recursos Humanos – DRH prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos procedimentos 
de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 



                                                                                                                                    
 

 
 
6. Procedimentos: 
 
6.1 – Secretário(a) da Pasta 
6.1.1 – Formaliza solicitação de nomeação para cargo de provimento em comissão e encaminha ao Assessor Especial 
do Gabinete do Prefeito. 
 
6.2 – Assessor Especial do Gabinete do Prefeito - CG/AE   
6.2.1 – Recebe solicitação e verifica se o Prefeito autoriza a nomeação. Caso não autorize, encaminha documento ao 
Secretário da Pasta requerente. (6.3) 
6.2.2 – Se autorizado, envia solicitação da nomeação CG/DCAO . (6.4) 
 
6.3 – Secretário(a) da Pasta  
6.3.1 – Toma conhecimento do indeferimento e arquiva solicitação. 
 
6.4 – Divisão de Controle de Atos Oficiais - CG/DCAO  
6.4.1 – Prepara o Decreto de nomeação em 03 (três) vias.  
6.4.2– Encaminha o Decreto ao Assessor Especial do Gabinete do Prefeito para providenciar assinatura. 
6.4.3 – Após assinatura encaminha o decreto e resumo da nomeação para publicação no órgão oficial de imprensa do 
Município. Acompanha publicação. 
6.4.4 – Realiza o controle de vagas e implantação do cargo no sistema RUBI, após a publicação. 
6.4.5 – Arquiva 01 (uma) via do decreto com a confirmação da publicação e encaminha 02 (duas) vias à Divisão de 
Recrutamento e Seleção – SEAD/DRH/DRS. (uma via vai para o processo e outra para a pasta funcional do servidor) 
 
6.5 – Divisão de Recrutamento e Seleção - SEAD/DRH/DRS  
6.5.1 – Recebe o Decreto e acompanha o decurso do prazo de posse de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação 
do Decreto de nomeação.  
6.5.2 – Caso o nomeado não compareça, informar à CG/DCA, para tornar a nomeação sem efeito.  
6.5.3 – Caso o nomeado compareça no prazo: 
6.5.3.1 – Comparecendo e, se não for servidor da PMS, se for servidor aposentado, se for nomeado em Cargo de 
Comissão, entrega-se ao mesmo um Kit de formulários, e relação de documentos necessários.                

6.5.4 – Se for servidor Efetivo, Celetista, Municipalizado ou Cedido Por Outro Órgão, sendo nomeado em Cargo de 
Comissão, solicita-se o preenchimento dos formulários necessários. 

6.5.5 – Se for servidor Efetivo, Celetista, Municipalizado ou Cedido Por Outro Órgão, sendo nomeado em Função 
Gratificada, solicita-se o preenchimento dos formulários necessários.                 

6.5.6 – Se for servidor Comissionado e for nomeado para outro cargo (mudança de Cargo sem interrupção), solicita-se 
o preenchimento dos formulários necessários.                 

6.5.7 – Caso o nomeado seja o indicado no item 6.5.3.1, orienta o mesmo a dirigir-se a uma Clínica de  Médicina do 
Trabalho, para obter Laudo Médico Físico e Mental, e após, retornar a Divisão para tomar posse; 

6.5.8 – Caso verifique no laudo Médico que o nomeado está apto a ocupar o cargo, recebe do mesmo os documentos 
e os formulário necessários, previamente preenchidos. 

6.5.9 – Verifica se o nomeado exerce cargo público não acumulável, por meio da Declaração de Acumulação de 
Cargos. 

6.5.9.1 – Se sim, solicita documento de exoneração do cargo (condição indispensável para tomar posse do cargo). 
6.5.9.2 – Se não, entrega a Comunicação de Início de Atividade e encaminha para a DAA da secretaria onde o(a) 
mesmo(a) vai prestar serviço. 

 
6.6 – Divisão de Apoio Administrativo da Secretaria responsável - DAA 
6.6.1 – Recebe Comunicação de Início de Atividade. 

6.6.2 – Verifica se está dentro do prazo de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, caso tenha solicitado a prorrogação de 
posse, contados da data da nomeação. 
6.6.2.1 – Caso o prazo tenha expirado: comunica ao nomeado, que não poderá iniciar o exercício, e informa à Divisão 
de Recrutamento e Seleção - SEAD/DRH/DRS 

6.6.2.2 – Se estiver no prazo: Informa através do formulário Comunicação de Início de Atividade o dia, o local e o 
horário de trabalho do nomeado, e envia à Divisão de Recrutamento e Seleção - SEAD/DRH/DRS. 

  
6.7 – Divisão de Recrutamento e Seleção – SEAD/DRH/DRS. 
6.7.1 – Recebe Comunicação de Início de Atividade; 
6.7.2 – Prepara a documentação para cadastro; 

6.7.3 – Providencia a pasta do servidor, com a juntada da documentação; 

6.7.4 – Anexa o decreto de nomeação; 



                                                                                                                                    
 

6.7.5 – Envia a pasta do servidor à subsecretaria de Recursos Humanos para assinatura do Termo de Posse e 
Compromisso. 

  

6.8 – Subsecretaria de Recursos Humanos – SEAD/SUBRH 
6.8.1 – Assina o Termo de Posse e Compromisso e devolve a pasta do servidor à Divisão de Recrutamento e Seleção - 
SEAD/DRH/DRS. 

  

6.9 – Divisão de Recrutamento e Seleção - SEAD/DRH/DRS 
6.9.1 – Recebe o processo com a documentação, e providencia o cadastramento do(a) mesmo(a) no sistema RUBI. 

6.9.2 – Organiza a pasta do servidor em dossiê e encaminha para a Divisão de Pagamento para ser inserido na folha 
de pagamento. 

 
6.10 – Divisão de Pagamento 
6.10.1 – Recebe o dossiê; 

6.10.2 – Inclui o servidor na folha de pagamento. 

 
7. Considerações Finais: 
7.1 – A nomeação é feita por Decreto do Chefe do Poder Executivo, publicado no órgão oficial de imprensa do Município. 

7.2 – Prazo de posse – o nomeado terá 30 (trinta) dias a partir da publicação para tomar posse no cargo para o qual foi 
nomeado. 

7.3 – O prazo de posse poderá ser prorrogado, a pedido do interessado, até no máximo de 30 (trinta) dias, contados do 
término previsto em 7.2, se autorizado. 

7.4 – O nomeado terá 15 (quinze) dias de prazo para assumir o exercício, contados a partir da data de sua posse. 

7.5 – O funcionário efetivo nomeado para exercer cargo de provimento em comissão poderá optar pelo vencimento do 
próprio cargo, acrescido de 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento daquele cargo. 

7.6 – São requisitos para a posse: nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos completos, pleno gozo de direitos 
políticos, quitação com as obrigações militares, sanidade física e mental comprovada em inspeção médica oficial, 
aptidão para o exercício do cargo. 

7.7 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 



Secretário da Pasta Assessor Especial do Gabinete 
do Prefeito -  CG/GP 

 Gabinete do Prefeito – Divisão 
de Atos Oficiais  CG/DCA

Gabinete do Prefeito – Divisão 
de Atos Oficiais  CG/DCA

Início

Formaliza solicitação 
de nomeação para 
cargo de provimento 
em comissão e 
encaminha ao 
Assessor Especial do 
Gabinete do Prefeito.

Recebe solicitação 
e verifica se o 
Prefeito autoriza a 
nomeação.

Prepara o Decreto de 
nomeação em 03 
(três) vias. 
 Encaminha o 
Decreto ao Assessor 
Especial do Gabinete 
do Prefeito para 
providenciar 
assinatura

Arquiva 01 (uma) via 
do decreto com a 
confirmação da 
publicação e 
encaminha 02 (duas) 
vias à Divisão de 
Recrutamento e 
Seleção – 
SEAD/GRH/DRS
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Secretário da pasta 
arquiva indeferimento e 
arquiva solicitação.

Se autorizado, 
envia solicitação 
da nomeação 
CG/DCA . 

Caso não autorize, 
encaminha 
documento ao 
Secretário da 
Pasta requerente

Encaminha o resumo 
da nomeação para 
publicação no órgão 
oficial de imprensa 
do Município. 
Acompanha 
publicação.
 Realiza o controle de 
vagas e implantação 
do cargo no sistema 
RUBI, após a 
publicação.

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector
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Divisão de Recrutamento e 
Seleção – SEAD/DRH/DRS

Divisão de Recrutamento e 
Seleção – SEAD/DRH/DRS

Divisão de Recrutamento e 
Seleção – SEAD/DRH/DRS

Secretaria  responsável

Recebe o Decreto e 
acompanha o decurso 
do prazo de posse de 
30 (trinta) dias, a 
contar da data de 
publicação do Decreto 
de nomeação.

Comparecendo, 
entrega a relação 
de documentos 
pessoais para 
providências, e kit 
de formulários a 
serem 
preenchidos.

2/1

2/3

Caso o nomeado não 
compareça, informar 
à CG/DCA, para tornar 
a nomeação sem 
efeito

Se não é servidor 
efetivo, encaminha 
para fazer laudo 
médico em Clínica 
de Medicina do 
Trabalho

Analisa Laudo 
Médico e 
documentação, 
estando tudo 
certo, recebe e 
encaminha o 
candidato com o 
formulário de 
comunicação de 
inicio de atividade 
e o formulário de 
Acumulação de 
Cargos para a DAA 
– Divisão de Apoio 
Administrativo da 
secretaria onde 
vai prestar serviço.

Devolve o 
documento para o 
DRS, informando a 
data que o mesmo 
iniciou suas 
atividades, o local 
e o horário de 
trabalho.

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector
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Divisão de Recrutamento e 
Seleção – SEAD/DRH/DRS

SEAD/SUBRH Divisão de Pagamento
SEAD/DRH/DP

Recebe, prepara a 
documentação, anexa o 
Decreto de nomeação e 
encaminha para à  
SEAD/SUBRH – Subsecretaria 
de Recursos Humanos, para 
assinatura do Termo de 
Posse.

Assina o termo de 
Posse e devolve a 
pasta do servidor 
ao DRS

Recebe o dossiê;
Inclui o servidor na 
folha de pagamento.

3/2

Fim

Recebe a documentação e 
providencia o cadastro do 
servidor no sistema RUBI. 
Depois de organizada e o 
servidor já cadastrado, a 
pasta do servidor é 
encaminhada à Divisão de 
Pagamento – DP, para ser 
inserido na folha de 
pagamento.

Divisão de Recrutamento e 
Seleção – SEAD/DRH/DRS

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade:  
Estabelecer critérios e procedimentos institucionais necessários à realização das atividades de Treinamentos, 
Formações e Capacitações de acordo com as necessidades dos servidores municipais, sejam cargos efetivos ou 
comissionados no âmbito da Prefeitura Municipal da Serra. 
 

 

2. Abrangência:  
Prefeitura Municipal da Serra 

 

 
3. Base Legal e Regulamentar:  
Constituição Federal de1988. 
Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal da Serra. 
Projeto Prata da Casa - Dec Nº10103 28/04/1998. 

 
4. Conceitos: 
 
Treinamento: As atividades de treinamento devem propiciar a elevação dos padrões de qualidade, autoestima e 

valorização profissional, além de influenciar positivamente nos resultados diretamente relacionados com o bom 

desempenho das atividades fim e meio da PMS. 

Treinamento Interno: É toda atividade de treinamento cujo conteúdo seja desenvolvido e ministrado por servidores da 

PMS, através do Projeto Prata da Casa independente do local de realização. 

Treinamento Externo: É toda atividade de treinamento cujo conteúdo seja desenvolvido e ministrado por profissionais 

externos, através de Convênios e Parcerias, independente do local de realização. 

SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 

DRH – Departamento de Recursos Humanos; 

NDRH – Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete ao Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos – NDRH/SEAD controlar, acompanhar, registrar e 
revisar a execução da presente Norma de Procedimento. 

 



                                                                                                                                    
 

6. Procedimentos: 
 
6.1 – Secretaria Solicitante 
6.1.1 – As Secretarias solicitam treinamentos ao NDRH de acordo com suas demandas específicas . 
 
6.2 – Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos – SEAD/DRH/NDRH 
6.2.1 – Recebe a solicitação; 
6.2.1 – Verifica a possibilidade de atendê-la, estabelecendo contato com as Instituições Conveniadas / Parceiras; 
6.2.3 – Caso seja possível o atendimento da solicitação, o NDRH informa a Secretaria solicitante; 
6.2.4 – Executa todas as ações necessárias para a realização do treinamento: 
6.2.4.1 – Prepara o material didático necessário; 
6.2.4.2 – Prepara as Salas; 
6.2.4.3 – Elabora e acompanha a frequência; 
6.2.4.4 – Emite e entrega os Certificados; 
 

 

7. Considerações Finais: 
 
7.1 – Atividades Gerais do NDRH: 
 
7.1.1 – Agendamento de Salas 
7.1.1.1 – Agenda Sala por Telefone, e-mail ou ofício. 
 
7.1.2 – Preparo de salas para Reuniões e Cursos 
7.1.2.1 – Prepara Salas para Reuniões;  
7.1.2.2 – Prepara Salas para Curso. 
 
7.1.3 – Encadernação de Documentos Oficiais da PMS 
7.1.3.1 – Os documentos são perfurados e encadernados de acordo com a solicitação das Secretarias.            
           
7.1.4 – Registro de Inscrição de Treinamento 
7.1.4.1 – Emitida por Fax, e-mail e através dos apoiadores. 
            
7.1.5 – Convênios com Instituições de Ensino 
7.1.5.1 – Promove, quando autorizada, a celebração de convênios e/ou contratos. 
7.1.5.2 – Ministra cursos para os Servidores Municipais; 
7.1.5.3 – Contempla os Servidores e seus Dependentes com descontos nas mensalidades (Convênios com Faculdades). 
 
7.1.6 – Planejamento de Cursos 
7.1.6.1 – Planeja cursos de natureza técnica e administrativa, visando à formação, aperfeiçoamento e especialização 
profissional dos servidores da Prefeitura; promovendo o cadastramento e a contratação de instrutores internos e 
externos. 
7.1.6.2 – Promove a realização de seminários ou conferências sobre assuntos especializados do interesse da Prefeitura. 
7.1.6.3 – Identifica, em conjunto com as demais Secretarias, servidores com potencial para ministrar cursos internos 
(Projeto Prata da Casa). 
7.1.6.4 – Promove sistematicamente, em conjunto com a área envolvida, a avaliação de resultado dos treinamentos 
aplicados. 
 
7.2 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 



Secretaria Solicitante Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos - NDRH

Início

As Secretarias 
solicitam 
treinamentos ao 
NDRH de acordo 
com suas 
demandas 
específicas .

Recebe a 
solicitação;
Verifica a 
possibilidade 
de atendê-la.
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Fim

Estabelece contato 
com as 
Instituições 
Conveniadas / 
Parceiras.

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos - NDRH

Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos - NDRH

Caso seja possível 
o atendimento da 
solicitação, o 
NDRH informa a 
Secretaria 
solicitante;

Prepara o material 
didático necessário;
Prepara as Salas;

Elabora e 
acompanha a 
frequência;
Emite e entrega 
os Certificados;
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
Apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atividades. 

 

2. Abrangência: 
Prefeitura Municipal da Serra. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei 2360/2001.  
     
4. Conceitos: 
Instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atividades, ou 
que tenham relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido.   
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
PROGER – Procuradoria Geral do Município; 
CG – Coordenadoria de Governo; 
CIAD – Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar; 
DP – Divisão de Pagamento; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Competência conjunta (SEAD / CIAD - PROGER / CG).  
 
6. Procedimentos: 
 
6.1 – Unidade Administrativa Requisitante: 
6.1.1 – Abre o processo no protocolo geral relatando a denúncia; 
6.1.2 – Processo é encaminhado a Subsecretaria de Recursos Humanos (Assessoria Técnica). 
 
6.2 – Subsecretaria de Recursos Humanos (Assessoria Técnica) 
6.2.1 – Recebe o processo e avalia a denúncia apresentada; 
6.2.2 – Encaminha para o Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos. 
 
 

 



                                                                                                                                    
 

6.3 – Secretario de Administração e Recursos Humanos  
6.3.1 – Recebe o processo; 
6.3.2 – Encaminha a Coordenaria de Governo para Instauração de Inquérito Administrativo. 
 
6.4 – Coordenadoria de Governo 
6.4.1 – Recebe o processo;  
6.4.2 – Publica a Portaria de Instauração de Inquérito; 
6.4.3 – Encaminha para a Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar – PROGER / CIAD. 
 
6.5 – PROGER / CIAD 
6.5.1 – Recebe o processo; 
6.5.2 – Analisa e ao final do inquérito emite relatório conclusivo favorável ou em desfavor do servidor; 
6.5.3 – Encaminha a Secretaria de Administração e Recursos Humanos. 
 
6.6 – Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
6.6.1 – Recebe o processo; 
6.6.2 – Cientifica o servidor e/ou advogado constituído quanto ao relatório final conclusivo; 
6.6.3 – Encaminha relatório conclusivo a Coordenadoria de Governo. 
 
6.7 – Coordenadoria de Governo - CG 
6.7.1 – Recebe o processo. 
6.7.2 – Analisa o relatório conclusivo, publica o documento oficial; 
6.7.3 – Encaminha para a Secretaria de Administração 
 
6.8 – Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
6.8.1 – Recebe o processo; 
6.8.2 – Encaminha para a Divisão de Pagamentos para providências em conformidade com o ato publicado. 
 
6.9 – Divisão de Pagamentos - DP 
6.9.1 – Recebe o processo 
6.9.2 – Providencia os cálculos rescisórios e anotações em ficha cadastral  
6.9.3 – Encaminha para arquivamento em pasta funcional – DCDV / Arq.05. 
 
6.10 – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens – Arquivo 05 
6.10.1 – Recebe o processo 
6.10.2 – Anexa o processo a pasta funcional 
 
7. Considerações Finais: 
 
7.1 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 

 

 



Unidade Administrativa 
Requisitante

Subsecretaria de Recursos 
Humanos (Assessoria Técnica)

Secretaria de Administração 
SEAD/SEC

Coordenadoria de Governo

Início

Inicia o Processo, 
relatando a denúncia. 
Encaminha a 
Subsecretaria de 
Recursos Humanos 
(Assessoria Técnica)

Recebe o processo 
e avalia a  
denúncia 
apresentada

Encaminha para a 
secretaria de 
Administração

Recebe o processo e
Encaminha para a 
Coord. De Governo  
para instauração de 
Inquérito 
Administrativo.

Recebe o processo, 
publica a Portaria 
instaurando o 
Inquérito 
Administrativo e 
encaminha para a 
PROGER/CIAD
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Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector
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PROGER / CIAD Secretaria Municipal de 
Administração

Coordenadoria de Governo Secretaria de Administração 

Recebe o processo, 
analisa e ao final do 
inquérito emite 
relatório conclusivo 
em favor ou desfavor 
do servidor e 
encaminha a 
Secretaria de 
Administração.

Recebe o 
processo;
Cientifica o 
servidor e/ou 
advogado 
constituído 
quanto ao 
relatório final 
conclusivo;

Recebe o processo;
Analisa o relatório 
conclusivo, publica o 
documento oficial;
Encaminha para a 
Secretaria de 
Administração

2/1

Recebe o processo e
Encaminha a Divisão 
de Pagamentos para 
providências em 
conformidade com o 
Ato publicado

2/3

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Encaminha relatório 
conclusivo a 
Coordenadoria de 
Governo.
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Divisão de Pagamentos Divisão de Pagamentos

Recebe o processo, 
providencia os 
cálculos rescisórios e 
anotações em ficha 
cadastral ;  
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Fim
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Anexa o processo a 
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mantem arquivado 
no setor.

Divisão de Cadastro, Direitos e 
Vantagens – DCDV / Arq.05
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pasta funcional – 
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Assunto:  Processos Administrativos Disciplinares
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Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SRH-NP  

19 

Assunto:  
ESCALA ESPECIAL DE TRABALHO, PLANTÕES EXTRAS DIVERSOS. 

  

Versão:  
01 

Data de elaboração:  
03/07/2015 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Departamento de Recursos Humanos / DP 

Revisada em: 
 

Revisada por: 
 

Anexos: 
Anexo I - Fluxograma 

Aprovação:
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra referente ao pagamento de 
Plantão aos servidores deste município.     

 

2. Abrangência: 
Aos servidores que estão amparados por legislação especial, que autoriza o pagamento de gratificação no caso de 
realização de plantão extra. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei 4162/2013, Capítulo II, Seção I, Seção II, Seção III, Seção IV e Subseções  I e II.     

 
4. Conceitos: 
Recebimento de gratificação por plantão realizado. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DP – Divisão de Pagamento. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete ao SEAD/DRH/DP fazer lançamento conforme relatório enviado. 
 

6. Procedimentos: 
 
6.1 – Secretaria de Origem: 
6.1.1 - Secretário da pasta encaminha ofício à SEAD, através do protocolo geral. 
 
6.2 – Protocolo Geral 
6.2.1 – Recebe e monta o processo juntamente com os relatórios encaminhados; 
6.2.1 – Encaminha ao Diretor do DRH. 
 
6.3 – Diretor do DRH  
6.3.1 – Recebe o processo; 
6.3.2 – Encaminha o processo à Subsecretaria de Recursos Humanos; 



                                                                                                                                    
 

 
6.4 – Subsecretaria de Recursos Humanos 
6.4.1 – Recebe o processo;  
6.4.2 – Analisa a solicitação e autoriza o lançamento; 
6.4.3 - Encaminha a divisão de pagamento para inclusão no sistema. 
 
6.5 – Divisão de Pagamento 
6.5.1 – Recebe o processo; 
6.5.2 – Verifica se o relatório está em conformidade com a legislação vigente; 
6.5.3 – Em se tratando de plantão extra, verifica-se rigorosamente se as datas encaminhadas tratam-se de dias de 
semanas ou finais de semana, tendo em vista remuneração diferenciada. 
6.5.4 – Realiza o lançamento em sistema; 
6.5.5 – O Processo é arquivado no setor.    

 

7. Considerações Finais: 
 
7.1 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 



Secretaria de Origem / 
Protocolo Geral

Diretor do DRH Subsecretaria de Recursos 
Humanos

Divisão de Pagamento

Início

Secretário da pasta 
encaminha ofício à 
SEAD, através do 
protocolo geral.

O Protocolo Geral
Recebe os relatórios 
encaminhados e monta o 
processo; Encaminha ao 
Diretor do DRH.

Recebe o processo;
Encaminha o 
processo à 
Subsecretaria de 
Recursos Humanos;

Recebe o processo; 
Analisa a solicitação 
e autoriza o 
lançamento;
Encaminha a divisão 
de pagamento para 
inclusão no sistema.

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Escala Especial de Trabalho, Plantões Extras Diversos
Código: SRH-NP 19                             Data de Elaboração: 28/08/2015  
Versão: 01                                            Data de Aprovação:  30 /09/2015

Recebe o processo;
Verifica se o relatório está em 
conformidade com a legislação 
vigente; Em se tratando de 
plantão extra, verifica-se 
rigorosamente se as datas 
encaminhadas tratam-se de 
dias de semanas ou finais de 
semana, tendo em vista 
remuneração diferenciada.

Realiza o lançamento 
em sistema;
O Processo é arquivado 
no setor. 

Fim

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Anexo I - Fluxograma



                                                                                                                                    
 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SRH-NP  

20 

Assunto: 
ESCALA ESPECIAL DE TRABALHO – SEDES 

 

Versão:  
01 

Data de elaboração:  
03/07/2015 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Departamento de Recursos Humanos / DP 

Revisada em: 
 

Revisada por: 
 

Anexos: 
Anexo I - Fluxograma 

Aprovação:
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra referente ao pagamento de 
Escala Especial aos servidores deste município.    

 

2. Abrangência: 
Aos Agentes de Transito que estão amparados por legislação especial, que autoriza o pagamento de gratificação no 
caso de realização de escala especial. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei 3784/2011 – Capítulo III.     

 
4. Conceitos: 
Recebimento de gratificação por escala realizada. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DP – Divisão de Pagamento. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete ao SEAD/DRH/DP fazer lançamento conforme relatório enviado. 
Compete ao SEAD/DRH/DP confrontar valor encaminhado como escala especial e como produtividade, uma vez que 
não pode ultrapassar a 1000 pontos pagos no mês. 

 

6. Procedimentos: 
6.1 – Secretaria de Origem: 
6.1.1 - Secretário da pasta encaminha ofício à SEAD, através do protocolo geral. 
 
6.2 – Protocolo Geral 
6.2.1 – Recebe e monta o processo juntamente com os relatórios encaminhados; 
6.2.1 – Encaminha ao Diretor do DRH. 
 
6.3 – Diretor do DRH  
6.3.1 – Recebe o processo; 
6.3.2 – Encaminha o processo à Subsecretaria de Recursos Humanos; 



                                                                                                                                    
 

 
6.4 – Subsecretaria de Recursos Humanos 
6.4.1 – Recebe o processo;  
6.4.2 – Analisa a solicitação e autoriza o lançamento; 
6.4.3 - Encaminha a divisão de pagamento para inclusão no sistema. 
 
6.5 – Divisão de Pagamento - DP 
6.5.1 – Recebe o processo; 
6.5.2 – Verifica se o relatório está em conformidade com a legislação vigente; 
6.5.3 – Realiza o lançamento em sistema; 
6.5.4 – O Processo é arquivado no setor.  

 

7. Considerações Finais: 
 
7.1 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 



Secretaria de Origem / 
Protocolo Geral

Diretor do DRH Subsecretaria de Recursos 
Humanos

Divisão de Pagamento

Início

Secretário da pasta 
encaminha ofício à 
SEAD, através do 
protocolo geral.

O Protocolo Geral
Recebe os relatórios 
encaminhados e monta o 
processo; Encaminha ao 
Diretor do DRH.

Recebe o processo;
Encaminha o 
processo à 
Subsecretaria de 
Recursos Humanos;

Recebe o processo; 
Analisa a solicitação 
e autoriza o 
lançamento;
Encaminha a divisão 
de pagamento para 
inclusão no sistema.

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Escala Especial de Trabalho – SEDES
Código: SRH-NP 20                             Data de Elaboração: 28/08/2015  
Versão: 01                                            Data de Aprovação:  30 /09/2015

Recebe o processo;
Verifica se o relatório está em 
conformidade com a legislação 
vigente;

Realiza o lançamento 
em sistema;
O Processo é arquivado 
no setor. 

Fim

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Anexo I - Fluxograma



                                                                                                                                    
 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SRH-NP  

21 

Assunto: 
EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Versão:  
01 

Data de elaboração:  
03/07/2015 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Departamento de Recursos Humanos / DP 

Revisada em: 
 

Revisada por: 
 

Anexos: 
Anexo I - Fluxograma 

Aprovação:
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
01. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra referente ao pagamento de 
extensão de carga horária aos professores estatutários e contratados da Secretaria de Educação.    

 

02. Abrangência: 
Aplica-se aos servidores regidos pelo estatuto do magistério e os professores contratados por tempo determinado, 
conforme a Lei Municipal 2465/01. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Processo autorizado pelo Subsecretario de Recursos Humanos. 

 
4. Conceitos: 
Trata-se de pagamento àqueles professores que cobrem licenças médicas, maternidade, abono de aniversário, licenças 
remuneradas, luto, gala, serviços excepcionais ou outras situações que requerem substituição de professor.  
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DP – Divisão de Pagamento. 
SEDU – Secretaria de Educação 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete ao SEAD/DRH/DP controlar e pagar as extensões realizadas. 

 

6. Procedimentos: 
 
6.1 – Secretaria de Educação - SEDU 
6.1.1 – A Secretaria de Educação solicita à Secretaria de Administração (através do protocolo geral) o pagamento de 
extensão de carga horária aos professores constantes em relatório juntado ao processo.  
6.1.2 – Anexa para este fim, justificativa para substituição, colocando o nome da escola, do profissional substituído e do 
profissional que irá substituir. 
6.1.3 – Informa no processo, a quantidade de horas mensais que o profissional irá realizar além da sua carga horária 
normal e o período que a necessidade persistirá. 
 
 



                                                                                                                                    
 

6.2 – Protocolo Geral 
6.2.1 – Recebe o processo, juntamente com os relatórios encaminhados; 
6.2.1 – Encaminha ao Diretor do DRH. 
 
6.3 – Diretor do DRH  
6.3.1 – Recebe o processo; 
6.3.2 – Encaminha o processo à Subsecretaria de Recursos Humanos; 
 
6.4 – Subsecretaria de Recursos Humanos 
6.4.1 – Recebe o processo;  
6.4.2 – Analisa a solicitação e autoriza o lançamento; 
6.4.3 - Encaminha a divisão de pagamento para inclusão no sistema. 
 
6.5 – Divisão de Pagamento - DP 
6.5.1 – Recebe o processo; 
6.5.2 – Confronta o período autorizado em processo com a freqüência informada no boletim geral de frequência. 
6.5.3 – Realiza o lançamento em sistema, sendo que a extensão não pode ser superior a 100 horas por mês. 
6.5.4 – O Processo é arquivado no setor.            

 

7. Considerações Finais 
7.1 – Tratando-se de extensão de carga horária encontramos dificuldades no controle da mesma, uma vez que a 
Secretaria de Educação não informa na integralidade a extensão realizada por seus professores no Boletim Geral de 
Frequência. 
 
7.2 – Diante disto tornou-se costumeiro a prática de processos intitulados de retificação de freqüência, para realizarmos 
pagamentos de extensão de carga hora 
ria realizado no mês anterior o da apuração de freqüência, ou ainda em meses anteriores o da apuração. 
 
7.3 – Para que o controle seja mais eficiente fazemos a guarda destes processos de autorização, desta forma, chegando 
a freqüência do servidor, verificamos no processo de autorização se a freqüência informada da extensão esta autorizada 
e se de fato esta pendente de pagamento. 
 
7.4 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 



Secretaria de Educação Protocolo Geral /
Diretor do DRH 

Subsecretaria de Recursos 
Humanos

Divisão de Pagamento

Início

A Secretaria de Educação 
solicita à Secretaria de 
Administração (através do 
protocolo geral) o pagamento 
de extensão de carga horária 
aos professores constantes em 
relatório juntado ao processo. 
Anexa para este fim, 
justificativa para substituição, 
colocando o nome da escola, do 
profissional substituído e do 
profissional que irá substituir.

O Protocolo Geral:
Recebe o processo, 
juntamente com os 
relatórios 
encaminhados;
Encaminha ao 
Diretor do DRH.

O Diretor do DRH:
Recebe o processo;
Encaminha o 
processo à 
Subsecretaria de 
Recursos Humanos;

Recebe o processo; 
Analisa a solicitação 
e autoriza o 
lançamento;
Encaminha a divisão 
de pagamento para 
inclusão no sistema.

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto:  Extensão de Carga Horária - Secretaria de Educação
Código: SRH-NP 21                             Data de Elaboração: 28/08/2015  
Versão: 01                                            Data de Aprovação:  30 /09/2015

Recebe o processo;
Confronta o período 
autorizado em processo com a 
frequência informada no 
boletim geral de frequência.
Realiza o lançamento em 
sistema, sendo que a extensão 
não pode ser superior a 100 
horas por mês.
O Processo é arquivado no 
setor. 

Informa no processo, a 
quantidade de horas mensais 
que o profissional irá realizar 
além da sua carga horária 
normal e o período que a 
necessidade persistirá.

Fim

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Anexo I - Fluxograma



                                                                                                                                    
 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SRH-NP  

22 

Assunto: 
CONCESSÃO DE INSALUBRIDADE 

 

Versão:  
01 

Data de elaboração:  
03/07/2015 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Departamento de Recursos Humanos 

Revisada em: 
 

Revisada por: 
 

Anexos: 
Anexo I - Fluxograma 

Aprovação:
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
01. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra referente à concessão de 
insalubridade para os Servidores do Município da Serra.     

 

2. Abrangência: 
Aplica-se aos servidores regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município da Serra. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei 2360/2001 – art. 142, V e 156. 

 
4. Conceitos: 
Remuneração adicional por trabalho em locais insalubres, considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com 
portadores de moléstia infectocontagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes ou radiativas ou em atividades capazes 
de produzir sequelas. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DP – Divisão de Pagamento; 
DMST – Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho. 

DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete ao SEAD/DRH/DP averiguar, instruir, encaminhar e lançar em sistema de pagamento. 

 

6. Procedimentos: 
 
6.1 – Servidor: 
6.1.1 – Abre processo no protocolo geral; 
6.1.2 – Solicitando o recebimento de adicional de insalubridade, através de requerimento próprio do DRH; 
 
6.2 – Protocolo Geral 
6.2.1 – Recebe a solicitação e monta o processo; 



                                                                                                                                    
 

6.2.2 – Encaminha ao Diretor do DRH. 
 
6.3 – Diretor do DRH  
6.3.1 – Recebe o processo; 
6.3.2 – Verifica, na folha de pagamento, se o servidor está recebendo em qual percentual e sua lotação; 
6.3.3 – Encaminha o processo à Subsecretaria de Recursos Humanos; 
 
6.4 – Subsecretaria de Recursos Humanos 
6.4.1 – Recebe o processo;  
6.4.2 – Encaminha o processo ao DMST; 
  
6.5 – DMST 
6.5.1 – Recebe o processo; 
6.5.2 – DMST providencia laudo in loco; 
6.5.3 – Encaminha ao Diretor do DRH. 
 
6.6 – Diretor do DRH  
6.6.1 – Recebe o processo; 
6.6.2 – Encaminha o processo à Subsecretaria de Recursos Humanos; 
 
6.7 – Subsecretaria de Recursos Humanos 
6.7.1 – Recebe o processo;  
6.7.2 – Faz o despacho de autorização, se for o caso; 
6.7.3 – Informa a data da concessão; 
6.7.4 – Encaminha o processo a divisão de pagamento para inclusão no sistema. 
 
6.8 – Divisão de Pagamento - DP 
6.8.1 – Recebe o processo; 
6.8.2 – Lança em folha de pagamento; 
6.8.3 – Caso haja retroativo, calcula e encaminha a Subsecretaria para autorização; 
6.8.4 – Caso autorizado, Pagamento lança verba retroativa, em conformidade com despacho; 
6.8.5 – Processo encaminhado ao DCDV. 
 
6.9 – DCDV 
6.9.1 – Recebe o processo; 
6.9.2 – Arquiva o processo em pasta funcional - arquivo 5.   

 

7. Considerações Finais: 
 
7.1 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 



Servidor /  
Protocolo Geral

Diretor do DRH / 
Subsecretaria de R. Humanos 

DMST / Diretor do DRH / 
Subsecretaria de R. Humanos 

Divisão de Pagamento /
DCDV

Início

Servidor:
Abre processo no protocolo 
geral, Solicitando o 
recebimento de adicional de 
insalubridade, através de 
requerimento próprio do DRH;

Diretor do DRH: 
Recebe o processo E 
verifica na folha de 
pagamento, se o servidor 
está recebendo em qual 
percentual e sua lotação;
Encaminha o processo à 
Subsecretaria de 
Recursos Humanos;

Subsecretaria de 
Recursos Humanos:
Recebe o processo e 
encaminha ao DMST;

DMST:
Recebe o processo e providencia 
laudo in loco;
Encaminha ao Diretor do DRH.

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Concessão de Insalubridade
Código: SRH-NP 22                             Data de Elaboração: 28/08/2015  
Versão: 01                                            Data de Aprovação:  30 /09/2015

Divisão de Pagamento:
Recebe o processo e Lança em 
folha de pagamento;
Caso haja retroativo, calcula e 
encaminha a Subsecretaria 
para autorização;
Caso autorizado, Pagamento 
lança verba retroativa, em 
conformidade com despacho;
Processo encaminhado ao 
DCDV.

Protocolo Geral:
Recebe a solicitação e monta 
o processo;
Encaminha ao Diretor do 
DRH.

Fim

Diretor do DRH: 
Recebe o processo e 
encaminha à 
Subsecretaria de 
Recursos Humanos;

Subsecretaria de 
Recursos Humanos:
Recebe o processo e Faz 
o despacho de 
autorização, se for o caso;
Informa a data da 
concessão;
Encaminha o processo a 
divisão de pagamento 
para inclusão no sistema.

DCDV:
Recebe o processo;
Arquiva o processo em pasta 
funcional - Arquivo 5. 

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Anexo I - Fluxograma



                                                                                                                                    
 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SRH-NP  

23 

Assunto: 
LANÇAMENTO DE FREQUENCIA E PROCESSOS EM GERAL 

 

Versão:  
01 

Data de elaboração:  
03/07/2015 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Departamento de Recursos Humanos 

Revisada em: 
 

Revisada por: 
 

Anexos: 
Anexo I - Fluxograma 

Aprovação:
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
 
1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra referente ao pagamento aos 
servidores deste município.     

 

2. Abrangência: 
Aplica-se aos servidores regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município da Serra. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei 2360/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra.     

 
4. Conceitos: 
Recebimento de remuneração após apontamento e apuração de freqüência e lançamento de documento e/ou processo. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 

DRH – Departamento de Recursos Humanos; 

DP – Divisão de Pagamento.  

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete ao SEAD/DRH/DP Verificar as frequências encaminhadas pelas Secretarias; 
Registrar em sistema os apontamentos de faltas, adicionais, horas-extras autorizadas, extensão de carga horária.  
 

6. Procedimentos: 
 
6.1 – Secretaria de Origem 
6.1.1 – Secretário(a) da pasta elabora o relatório da frequência apurada no mês anterior até o dia 10 do  mês corrente; 
6.1.2 – Encaminha este relatório à Divisão de Pagamento - SEAD/DRH/DP. 
 
6.2 – Divisão de Pagamento - SEAD/DRH/DP 
6.2.1 – Recebe o relatório; 
6.2.2 – Identifica os dias totais de frequência encaminhada; 
6.2.3 – Confronta, quando houver, com as licenças médicas remuneradas, férias ou outros afastamentos legais; 
6.2.4 – Realiza todos os lançamentos no sistema; 
6.2.5 – O relatório é arquivado no setor.   



                                                                                                                                    
 

7. Considerações Finais: 
 
7.1 – Cada processo e/ou documento que interfere no pagamento do servidor deve ser entregue na Divisão de 
Pagamento até o dia 10 do mês corrente, afim de que a Divisão tenha prazo para realizar os lançamentos, conferir-los e 
sanar possíveis pendências; 
 
7.2 – Excepcionalmente no mês de Dezembro de cada ano, a freqüência de novembro deve ser entregue antes do dia 
10, para que possamos realizar o pagamento do 13º salário, uma vez que este é processado primeiro que a folha de 
dezembro; 
 
7.3 – Ressaltamos que os processos que necessitam ser instruídos e que chegam na folha de pagamento após o dia 10 
de cada mês somente serão analisados após o fechamento da folha, uma vez que priorizas-se a confecção de folha de 
pagamento;  

 

7.4 – Após o término da folha, realizamos a anotação dos processos pagos, em especial de processos de direitos 
adquiridos, assiduidade, progressão, elevação de nível, concessão de insalubridade, pagamento de comissões, 
diferenças salariais, pensões alimentícias, descontos na remuneração, abono de permanência,  entre outras anotações, 
afim de que tais informações e pagamentos fiquem registrados na ficha financeira e funcional do servidor, podendo a 
informação ser consultada de forma rápida e com menor burocracia.   

 

7.5 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 
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____________________________________________________ 
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1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra referente ao pagamento de 
produtividade aos servidores contemplados por tal remuneração.     

 

2. Abrangência: 
Aplica-se aos servidores amparados por legislação municipal que regimenta o pagamento de produtividade. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei 2405/2001 c/c   Lei 4162/2013 – Produtividade Secretaria da Fazenda (Divida Ativa e Auditores) 
Lei 3784/2011 – Produtividade Agentes Municipais de Transito 
Lei 4162/2013 art. 21 – Produtividade PROGER (DICODAM) 
Lei 3781/2011 – Produtividade PROGER (Procuradores) 
Lei 3200/2008 – Produtividade Fiscalização Procon 
Lei 3018/06 – Produtividade Sedir – Advogados 
Lei 2445/2001 – Produtividade Vigilância Sanitária  e Obras/Posturas   
Lei 3220/08 – Produtividade Fiscal Meio Ambiente    

 
4. Conceitos:  
Pagamento de Gratificação de Produtividade, após aferição de pontuação e arrecadação. 

SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 

DRH – Departamento de Recursos Humanos; 

DP – Divisão de Pagamento. 

PROGER – Procuradoria Geral do Município. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete ao SEAD/DRH/DP lançar os valores em folha de pagamento e acompanhar se os valores encaminhados estão 
de acordo com a legislação vigente. 

 

 



                                                                                                                                    
 

6. Procedimentos 
 
6.1 – Secretaria de Origem 
6.1.1 – Secretaria de origem relaciona os servidores que fazem jus a produtividade no mês, apuram a pontuação 
alcançada, convertem a pontuação em valor; 
6.1.2 – Encaminha o processo à Subsecretaria de Recursos Humanos; 
6.2 – Subsecretaria de Recursos Humanos 
6.2.1 – Recebe o processo;  
6.2.2 – Analisa a solicitação e autoriza ou não o pagamento da referida gratificação; 
6.2.3 – Caso autorize o pagamento, encaminha a divisão de pagamento. 
 
6.3 – Divisão de Pagamento - DP 
6.3.1 – Recebe o processo; 
6.3.2 – Verifica se o valor encaminhado está dentro do limite exigido pela legislação; 
6.3.3 – Caso o valor encaminhado seja superior ao permitido, é adequado até o teto. 
6.3.4 – Realiza o lançamento no sistema; 
6.3.5 – O Processo é arquivado no setor.    
  
        
7. Considerações Finais 
 
7.1 – Tratando-se de auditores e procuradores, verifica-se o valor informado no processo para alimentar o banco de 
dados, afim de retirar ou acumular produtividade; 
 
7.2 – Em caso de pagamento de média de férias sobre a produtividade, retira-se relatório das 12 produtividades 
anteriores, pagando a média e o 1/3 sobre a média. 
 
7.3 – Sendo a média inferior ao teto da produtividade e sendo encaminhado produtividade no mês, ou ainda tendo saldo 
no banco de dados, complementamos com produtividade até o limite do teto.      
 
7.4 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 
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Aprovação:  
 
________________________________________                _________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário de Administração                     Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município                            
 
 
 
1. Finalidade: 
1.1 - Tem por finalidade o acompanhamento e controle de execução do contrato de empresa especializada 
para prestação de serviços de vigilância patrimonial (armada e desarmada) segurança e pessoal, 
visando atender as Unidades Administrativas da Prefeitura do Município da Serra.  
1.2 - Disciplinar a contratação de serviços, continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes do 
Sistema de Serviços Gerais - SISG.  
 
2. Abrangência: 
2.1 - A Instrução abrange todas as Unidades Administrativas da estrutura organizacional do Executivo e 
Legislativo do Município de Serra. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
3.1 - Lei 8.666/1993; 
3.2 - Lei 10.520/2002; 
3.3 - Decreto 2.271/97. 
 
4. Conceitos: 
4.1 - Segurança patrimonial é o conjunto de atividades do ramo da segurança que tem como objetivo prevenir 
e reduzir perdas patrimoniais em uma determinada organização. Tem a finalidade de dar proteção aos bens 
patrimoniais públicos contra os riscos ocasionais ou provocados por conta de terceiros. 
4.2 - Bens Patrimoniais Públicos: São bens públicos todas as coisas, corpóreas ou incorpóreas, móveis ou 
imóveis, semoventes, créditos, etc., que pertençam às entidades estatais, autárquicas ou paraestatais. E, 
ainda, inclui entre os bens públicos aqueles que, embora não pertencentes a tais pessoas, esteja afetados à 
prestação de um serviço público. O conjunto de bens públicos forma o ‘domínio público’, que inclui tanto bens 
imóveis, como móveis. 
4.3 - Inspetores/Supervisores: São elementos de ligação entre a empresa e a Contratante, que respondem 
diretamente pela execução e acompanhamento dos serviços; 
4.4 - Serviços de natureza intelectual: são aqueles de natureza humanística e para cuja execução se 
demandam requisitos particularmente especializados do prestador, exigidores de uma capacidade 
reconhecida e inconteste na área respectiva, sendo trabalhos detentores de cunho cultural 
preponderantemente sobre qualquer outro aspecto; 
4.5 - Planejamento estratégico: é um processo gerencial que se refere à formulação de objetivos para a 
seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições internas e externas à 
empresa e sua evolução esperada. Também considera premissas básicas que a empresa deve respeitar para 
que todo o processo tenha coerência e sustentação 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
5.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução desta Norma será realizado pela SEAD/DATA. 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Administração


                                                                                                                                    
 

5.2 - As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas de planejamento, em 
harmonia com o planejamento estratégico da instituição, que estabeleça os produtos ou resultados a serem 
obtidos, quantidades e prazos para entrega das parcelas, quando couber.  
5.3 - O planejamento de que trata o caput, quando dispor sobre serviços de natureza intelectual, deverá observar 
ainda as seguintes diretrizes:  

5.3.1 - evitar o domínio de uma única empresa sobre a gestão dos serviços, evitando a dependência em 
relação a prestadores específicos, exceto quando o serviço for prestado por órgão ou entidade que integre a 
Administração Pública e que tenha sido criado para este fim específico;  
5.3.2 - definir papéis e responsabilidades dos atores e áreas envolvidas na contratação, tais como:  

5.3.2.1 - ateste dos produtos e serviços; 
5.3.2.2 - resolução de problemas; 
5.3.2.3 - acompanhamento da execução dos trabalhos; 
5.3.2.4 - gerenciamento de riscos; 
5.3.2.5 - sugestão de aplicação de penalidades; 
5.3.2.6 - avaliação da necessidade de aditivos contratuais; e 
5.3.2.7 - condução do processo de repactuação, quando for o caso. 

 
5.4 - Da Terceirização 

5.4.1 - Os serviços continuados que podem ser contratados de terceiros pela Administração são aqueles 
que apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou 
entidade, conforme dispõe o Decreto nº 2.271/97.  
5.4.2 - A prestação de serviços de que trata esta Instrução Normativa não gera vínculo empregatício entre 
os empregados da contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. 

 
5.5 - Do Projeto Básico ou Termo de Referência 

5.5.1 - A contratação de prestação de serviços será sempre precedida da apresentação do Projeto Básico 
ou Termo de Referência, que deverá ser preferencialmente elaborado por técnico com qualificação 
profissional pertinente às especificidades do serviço a ser contratado, devendo o Projeto ou o Termo ser 
justificado e aprovado pela autoridade competente. 
5.5.2 - O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter: 

5.5.2.1 - a justificativa da necessidade da contratação, dispondo, dentre outros, sobre: 
5.5.2.1.1 - motivação da contratação; 
5.5.2.1.2 - benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação; 
5.5.2.1.3 - conexão entre a contratação e o planejamento existente; 
5.5.2.1.4 - agrupamento de itens em lotes; 
5.5.2.1.5 - critérios ambientais adotados, se houver; 
5.5.2.1.6 - natureza do serviço, se continuado ou não; 
5.5.2.1.7 - inexigibilidade ou dispensa de licitação, se for o caso; e 
5.5.2.1.8 - referências a estudos preliminares, se houver. 

5.5.2.2 - o objetivo, identificando o que se pretende alcançar com a contratação; 
5.5.2.3 - o objeto da contratação, com os produtos e os resultados esperados com a execução do 
serviço; 
5.5.1.4 - a descrição detalhada dos serviços a serem executados, e das metodologias de trabalho, 
nomeadamente a necessidade, a localidade, o horário de funcionamento e a disponibilidade 
orçamentária e financeira do órgão ou entidade, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, com a 
definição da rotina de execução, evidenciando: 

5.5.1.4.1 - frequência e periodicidade; 
5.5.1.4.2 - ordem de execução; 
5.5.1.4.3 - procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas; 
5.5.1.4.4 - deveres e disciplina exigidos; e 
5.5.1.4.5 - demais especificações que se fizerem necessárias. 

5.5.1.5 -  - a justificativa da relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser contratada, 
acompanhada no que couber, dos critérios de medição utilizados, documentos comprobatórios, 
fotografias e outros meios probatórios que se fizerem necessários; 
5.5.1.6 - o modelo de ordem de serviço, sempre que houver a previsão de que as demandas 
contratadas ocorrerão durante a execução contratual, e que deverá conter os seguintes campos: 

5.5.1.6.1 - a definição e especificação dos serviços a serem realizados; 
5.5.1.6.2 - o volume de serviços solicitados e realizados, segundo as métricas definidas; 
5.5.1.6.3 - os resultados ou produtos solicitados e realizados; 
5.5.1.6.4 - prévia estimativa da quantidade de horas demandadas na realização da atividade 
designada, com a respectiva metodologia utilizada para a sua quantificação, nos casos em que a 
única opção viável for a remuneração de serviços por horas trabalhadas; 
5.5.1.6.5 - o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas significativas e 
seus respectivos prazos; 
5.5.1.6.6 - custos da prestação do serviço, com a respectiva metodologia utilizada para a 
quantificação desse valor; 
5.5.1.6.7 - a avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justificativas do avaliador; e 



                                                                                                                                    
 

5.5.1.6.8 - a identificação dos responsáveis pela solicitação, pela avaliação da qualidade e pela 
ateste dos serviços realizados, os quais não podem ter nenhum vínculo com a empresa 
contratada. 

5.2 - Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 
 
6. PROCEDIMENTOS: 
6.1 - Procedimento dos Vigilantes: 

6.1.1 - Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados e limpos e 
com aparência pessoal adequada. 
6.1.2 - Comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 
6.1.3 - Comunicar à área de segurança da Contratante, todo acontecimento entendido como irregular e 
que atente contra seu patrimônio; 
6.1.4 - Manter afixado no posto, em local visível, o número de telefone da Delegacia de Polícia da 
Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela administração e outros de interesse; 
6.1.5 - Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto, adotando as medidas 
de segurança conforme orientação recebida da Contratante, bem como as que entenderem oportunas; 
6.1.6 - Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e identificadas; 
6.1.7 - Fiscalizar a entrada de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a placa do 
veículo, inclusive de empregados autorizados a estacionarem seus carros particulares na área interna da 
instalação, quando permitida, mantendo sempre os portões fechados; 
6.1.8 - Fiscalizar a entrada e saída de materiais, através de notas fiscais ou de controles próprios da 
Contratante; 
6.1.9 - Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações 
da Contratante facilitando, no possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas 
presenciais de eventual acontecimento; 
6.1.10 - Controlar a entrada e saída de veículos, após o término de cada expediente de trabalho, feriados 
e finais de semana na conformidade do já estabelecido pela Contratante; 
6.1.11 - Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estejam 
devida e previamente autorizados pela Contratante; 
6.1.12 - Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato junto à Contratante; 
6.1.13 - Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações, que implique ou 
ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações; 
6.1.14 - Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim como de bens 
particulares de empregados ou de terceiros; 
6.1.15 - Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres; 
6.1.16 - Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da Contratante, verificando todas 
as dependências das instalações, adotando os cuidados e providências necessárias para o perfeito 
desempenho das funções e manutenção da ordem nas instalações; 
6.1.17 - Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver prestando seus serviços; 
6.1.18 - Colaborar nos casos de emergências ou abandono das instalações, visando a manutenção das 
condições de segurança; 
6.1.19 - Repassar para o(s) vigilante(s) que esta (ão) assumindo o posto, quando da rendição, todas as 
orientações recebidas e em vigor, bem como eventualmente anomalias observadas nas instalações; 
6.1.20 - Cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pela Contratante, com atendimento 
sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos empregados e das 
pessoas em geral que se façam presentes; 
6.1.21 - As ações dos vigilantes devem se restringir aos limites das instalações da Contratante e estarem 
circunscritas à sua área de atuação estabelecida pela legislação específica. 

6.2 - Inspetores/Supervisores - principais atribuições: 
6.2.1 - Fiscalizar e orientar os vigilantes no sentido do correto desempenho das funções; 
6.2.2 - Avaliar o sistema e funcionamento da vigilância, informando as ocorrências à empresa e à 
Contratante; 
6.2.3 - Apresentar relatórios diários do desempenho dos vigilantes em serviço na área, apresentando 
inclusive possíveis soluções para os problemas verificados; 
6.2.4 - Tomar as providências cabíveis de imediato nos casos de roubo, furto, crimes, contravenção ou 
delitos verificados na área; 
6.2.5 - Manter em seu poder plano de contingência, elaborado pela contratante, com relação a 
movimentos grevistas, atos de sabotagem ou distúrbios; 
6.2.6 - Responsabilizar-se pelo suprimento de materiais aos vigilantes em seus postos de serviços; 
6.2.7 - Cuidar da apresentação individual e disciplinar dos vigilantes em serviço; 
6.2.8 - Realizar a rápida cobertura nos postos de serviços, em caso de faltas legais ou não dos vigilantes 
efetivos; 
6.2.9 - Proceder ao isolamento dos locais de acidentes, crimes, furtos ou roubos, visando a preservação 
dos vestígios, com a finalidade de auxiliar uma eventual perícia técnica. 

 
6.3 - Do Planejamento: 



                                                                                                                                    
 

6.3.1 - Em qualquer anormalidade no posto de serviço, o vigilante que primeiro notar a irregularidade 
deverá dar alarme para o posto, através de ligação telefônica, rádio de comunicação, apito ou grito de 
alerta, requerendo o reforço imediato, se for o caso, devendo o inspetor/supervisor, ao tomar 
conhecimento do fato, manter contato com o Oficial de plantão no Batalhão da Polícia Militar mais próximo, 
desde que para tanto tenha consentimento do representante do setor de Segurança da Contratante. 

6.4 - Da Segurança: 
6.4.1 - O inspetor/supervisor, ao tomar conhecimento do fato, assumirá o comando das ações, seguindo 
imediatamente para o local do fato acompanhado dos vigilantes que lhe permita o reforço necessário. 
6.4.2 - Na eventualidade de alguma agitação ou paralisação das atividades da Contratante, a empresa 
colocará à disposição da mesma, o número de vigilantes que for necessário ou solicitado, e assumirá o 
controle das ações através de inspetores, supervisores e vigilantes. 

6.5 - Da Vigilância: 
6.5.1 - Caso ocorra algum tipo de paralisação por parte dos funcionários (Vigilantes) a empresa deverá 
contar com uma reserva técnica para substituir em qualquer emergência os vigilantes no prazo máximo de 
04 (quatro) horas, mobilizando toda a estrutura operacional e administrativa para atender às necessidades 
da Contratante.  

6.6 - Fiscalização/Controle Da Execução Dos Serviços 
6.7.1 - A fiscalização da Contratante terá livre acesso aos locais de trabalho da mão-de-obra da 
Contratada; 
6.7.2 - A fiscalização da Contratante não permitirá que a mão-de-obra execute tarefas em desacordo com 
as pré-estabelecidas; 
6.7.3 - Os serviços de vigilância e segurança armada e/ou desarmada, ronda motorizada, serão medidos 
mensalmente, por isto, descontando-se do valor devido, o equivalente à proporção da indisponibilidade 
dos serviços contratados desde que por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das demais 
sanções disciplinares sob o contrato. 

 
7. Considerações Finais: 
7.1 - A principal missão da atividade meio é garantir a operacionalização integral das atividades fins e 
procurar preservar/conservar o bem público de forma contínua, eficiente, flexível, fácil, segura e confiável. 
Para atingir esse objetivo a Administração Pública Municipal da Serra busca, de forma racional e persistente, 
obter melhor emprego de seus recursos visando, incessantemente, atingir a eficácia e eficiência de suas 
ações. Algumas atividades, embora sejam consideradas auxiliares, são imprescindíveis para o funcionamento 
das Secretarias Municipais, onde podemos citar como exemplo: serviços de segurança armada e desarmada. 
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VIGILANTESVIGILANTESVIGILANTES

Início

Assume diariamente o posto,devidamente uniformizado,
barbeado, cabelos aparados e limpos e com aparência

pessoal adequada.
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ANEXO I - FLUXOGRAMAANEXO I - FLUXOGRAMA

Comunica imediatamente à Contratante qualquer 
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional,

para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessárias.

Comunica à área de segurança da Contratante, todo
acontecimento entendido  como irregular e que atente

contra seu patrimônio.

Mantém afixado no posto, em local visível, o número de
telefone da Delegacia de Polícia da Região,

do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela
administração e outros de interesse.

Observa a movimentação de indivíduos
suspeitos nas imediações do posto,

 adotando as medidas de segurança conforme
 orientação recebida da Contratante,

 bem como as que entenderem oportunas
Proíbe o ingresso de vendedores, ambulantes e 

assemelhados às instalações, sem que estejam devida
e previamente autorizados pela Contratante.

Permite o ingresso nas instalações somente
de pessoas previamente autorizadas e identificadas.

Fiscaliza a entrada de veículos nas instalações,
identificando o motorista e anotando a placa do veículo,

inclusive de empregados autorizados a estacionarem
 seus carros particulares na área interna da

instalação, quando permitida, mantendo sempre
os portões fechados.

Fiscaliza a entrada e saída de materiais,
através de notas fiscais ou de controles próprios

da Contratante.

Colabora com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências
de ordem policial dentro das instalações da Contratante
facilitando, no possível, a atuação daquelas, inclusive na

indicação de testemunhas  presenciais de
eventual acontecimento.

Controla a entrada e saída de veículos, após o término de
cada expediente de trabalho, feriados e finais de semana

na conformidade do já estabelecido pela Contratante.

Proíbe a aglomeração de pessoas junto ao posto,
comunicando o fato junto à Contratante.

Proíbe todo e qualquer tipo de atividade comercial
 junto ao posto e imediações, que implique ou ofereça
risco à segurança dos serviços e das instalações.

Proíbe a utilização do posto para guarda de
objetos estranhos ao local, assim como de bens

particulares de empregados ou de terceiros.

Mantém-se no posto, não devendo
se afastar de seus afazeres.

Proíbe a utilização do posto para guarda de
objetos estranhos ao local, assim como de bens

particulares de empregados ou de terceiros.
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INSPETORES/SUPERVISORESVIGILANTESVIGILANTES

Executam a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação
recebida da contratante, verificando todas as dependências

das instalações, adotando os cuidados e providências
necessárias para o perfeito desempenho das funções

e manutenção da ordem nas instalações.
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ANEXO I - FLUXOGRAMAANEXO I - FLUXOGRAMA

Registram e controlam diariamente as ocorrências do posto
em que estiver prestando seus serviços.

Colaboram nos casos de emergências ou abandono
das instalações, visando a manutenção das condições

de segurança.

Repassam para o(s) vigilante(s) que esta (ão)
assumindo o posto, quando da rendição, todas
as orientações recebidas e em vigor, bem como

eventualmente anomalias observadas nas instalações.

Cumprem a programação dos serviços feita
periodicamente pela contratante, com atendimento

sempre cortês e de forma a garantir as
condições de segurança das instalações,
dos empregados e das pessoas em geral

que se façam presentes.

As ações dos vigilantes devem se restringir
aos limites das instalações da Contratante

e estarem circunscritas à sua área
de atuação estabelecida pela legislação específica.

Fiscalizam e orientam os vigilantes no
sentido do correto desempenho das funções.

Avaliam o sistema e funcionamento da vigilância,
informando as ocorrências à empresa e à Contratante.

Apresentam relatórios diários do desempenho
dos vigilantes em serviço na área, apresentando

inclusive possíveis soluções para os
problemas verificados.

Tomam as providências cabíveis de imediato
nos casos de roubo, furto, crimes,

contravenção ou delitos verificados na área.

Mantém em seu poder plano de contingência,
elaborado pela contratante, com relação a movimentos

grevistas, atos de sabotagem ou distúrbios.

1/2
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INSPETORES/SUPERVISORESPLANEJAMENTOINSPETORES/SUPERVISORES

Responsabilizam-se pelo suprimento  de materiais
aos vigilantes em seus postos de serviços.
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ANEXO I - FLUXOGRAMAANEXO I - FLUXOGRAMA

Cuidam da apresentação individual e disciplinar dos
vigilantes em serviço.

Realizam a rápida cobertura nos postos de serviços,
em caso de faltas legais ou não dos vigilantes efetivos.

Procedem ao isolamento dos locais de acidentes,
crimes, furtos ou roubos, visando a preservação
dos vestígios, com a finalidade de auxiliar uma

eventual perícia técnica.

Em qualquer anormalidade no posto de serviço,
o vigilante que primeiro notar a irregularidade deverá

dar alarme para o posto, através de ligação telefônica,
rádio de comunicação, apito ou grito de alerta,

requerendo o reforço imediato, se for o caso, devendo o
inspetor/supervisor, ao tomar conhecimento do fato,

manter contato com o oficial de plantão no Batalhão da
Polícia Militar mais próximo, desde que para

tanto tenha consentimento do representante do setor de
Segurança da Contratante.

O inspetor/supervisor, ao tomar conhecimento do fato,
assumirá o comando das ações, seguindo imediatamente

para o local do fato acompanhado dos vigilantes que
lhe permita o reforço necessário.

Na eventualidade de alguma agitação ou paralisação
das atividades da Contratante, a empresa colocará
à disposição da mesma, o número de vigilantes que
for necessário ou solicitado, e assumirá o controle

das ações através de inspetores, supervisores
e vigilantes.

2/3
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FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOSVIGILÂNCIA

Caso ocorra algum tipo de paralisação por parte
dos funcionários (Vigilantes) a empresa deverá
contar com uma reserva técnica para substituir
em qualquer emergência os vigilantes no prazo
máximo de 04 (quatro) horas, mobilizando toda

a estrutura operacional e administrativa para
atender às necessidades da Contratante. 

ANEXO I - FLUXOGRAMAANEXO I - FLUXOGRAMA

Realiza a rápida cobertura nos postos de serviços,
em caso de faltas legais ou não dos vigilantes efetivos.

Procede ao isolamento dos locais de acidentes,
crimes, furtos ou roubos, visando a preservação
dos vestígios, com a finalidade de auxiliar uma

eventual perícia técnica.

A fiscalização da Contratante
terá livre acesso aos locais
de trabalho da mão-de-obra

da Contratada.

3/4

A fiscalização da Contratante
não permitirá que a mão-de-obra

execute tarefas em desacordo
com as pré-estabelecidas.

Os serviços de vigilância e segurança
armada e/ou desarmada, ronda motorizada,

serão medidos mensalmente, por isto,
descontando-se do valor devido, o

equivalente à proporção da
indisponibilidade dos serviços

contratados desde que por motivos
imputáveis à Contratada, sem prejuízo

das demais sanções disciplinares
sob o contrato.

Fim
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1. Finalidade: 

1.1 - Tem por finalidade a presente Instrução a necessidade de adequação e modernização dos 
procedimentos de utilização dos serviços postais e de Malote, bem como a racionalização dos seus custos, 
  
2. Abrangência: 
2.1 - Unidades Administrativas da Prefeitura do Município da Serra. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
3.1 - Lei 8666/1993 
 
4. Conceitos: 
4.1 - Produtos que atendam às necessidades do Contratante: 
4.1.1 - Aerogramas: Papel de carta impresso pelos Correios já franqueado (pré-pago) que, quando 
convenientemente dobrado, adquire a forma de envelope. É destinado ao envio dentro do país, com caráter 
de mensagem pessoal. 
4.1.2 - Carta Comercial: É o serviço de correspondência postado por pessoa jurídica com ou sem fins 
lucrativos.  
4.1.3 - Registro Aviso de Recebimento – AR: é um serviço opcional contratado pelos Correios que através 
do preenchimento do formulário, permite confirmar, junto ao remetente, a entrega do objeto ou carta por ele 
postado. Após a entrega da correspondência ao destinatário, o aviso retorna ao remetente com 
a assinatura da pessoa que recebeu o objeto. 
4.1.4 - Mercadoria Leve Internacional: É o serviço internacional para envio de mercadorias com tratamento 
prioritário e prazos médios de encaminhamento e entrega, focado no envio de presentes e amostras com 
valor máximo até R$1.000,00 (mil reais). 
4.1.5 - Mercadoria Econômica: É o serviço internacional para envio de mercadorias e baixa prioridade de 
encaminhamento e entrega. 
4.1.6 - Express Mail Service – SEM: É o serviço internacional para envio de mercadorias com prioridade 
máxima de tratamento, encaminhamento e entrega. 
4.1.7 - Sur Postal Express: Serviço expresso que usa envelope específico, pré-carimbado, para embarque 
registrada composto exclusivamente de documentos, para os embarques para os seguintes países: 
Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile. Considera-se como documento qualquer correspondência, 
mensagem, texto, informações de natureza pessoal ou jurídica, sem valor comercial intrínseco, registrada 
em papel ou em meio magnético, eletromagnéticas ou ópticos, com exceção dos programas de computador 
(software). Exemplos: cartas, revistas, jornais, livros. CD, fita cassete, fita de vídeo, DVD, além de outros 
meios utilizados para a comunicação também são considerados documentos, desde que não sejam 
caracterizados como navegação comercial. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_Brasileira_de_Correios_e_Telégrafos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Remetente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assinatura


                                                                                                                                    
 

4.1.8 - Mala M: É o serviço internacional para o envio de grande quantidade de documentos de um único 
remetente endereçada a um único destinatário no exterior, com baixa prioridade de encaminhamento e 
entrega. 
4.1.9 - Mala Direta Postal Domiciliária – MDPD: Serviço de distribuição de peças promocionais, sem a 
indicação de endereço, que tem como objetivo atingir o público de determinada cidade ou bairro ou rua, 
conforme interesse do cliente. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
5.1 – O controle e o acompanhamento das despesas com postagem serão realizados pelo Departamento de 
Atividades Auxiliares – DATA/Secretaria de Administração e Recursos Humanos – SEAD, e de cada órgão 
da referida Prefeitura, mediante a necessidade da utilização dos serviços dos Correios. 

5.1.1 - As despesas extraordinárias com postagem de correspondência e aquelas geradas por meio de 
parcerias com órgãos externos deverão ser submetidas à aprovação da Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos - SEAD 
5.1.2 - O uso dos serviços de Correios deverá ser restrito aos interesses da municipalidade e tais 
serviços não poderão ser utilizados para envio de documentos destinados às unidades administrativas 
do Município de Serra. 
5.1.3 - Os serviços de correios deverão ser utilizados somente para os casos em que não for possível a 
utilização do correio eletrônico – e-mail. 

5.2 - Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 
 
6. Procedimentos: 
6.1 – Unidades expedidoras: 

6.1.1 - Encaminhar as correspondências para postagem obedecendo aos padrões da ECT, sendo 
observados, em especial, os seguintes quesitos: 

6.1.1.1 - As dimensões dos envelopes, que devem ser de, no mínimo, 90 mm x 140 mm; 
6.1.1.2 - A preparação correta dos envelopes, que deverão estar colados, mas não sendo 
permitido o uso de grampos, clipes ou quaisquer objetos passíveis de danificar a integridade dos 
conteúdos; 
6.1.1.3 - O preenchimento correto dos envelopes, discriminando o remetente (unidade remetente e 
endereço completo) e o destinatário (nome, endereço completo, inclusive CEP); 
6.1.1.4 - No caso de não utilização de envelopes padronizados, evitar o uso de tonalidades 
escuras (vermelho, preto, marrom etc.), pois dificultam a impressão da franquia. 
6.1.1.5 - Cuidar para que as correspondências cujo conteúdo se tratar de evento com data pré-
estabelecida sejam encaminhadas ao Departamento de Atividades Auxiliares – DATA para 
postagem no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antes do evento, a fim de evitar transtornos e 
atrasos no recebimento pelo destinatário. 
6.1.1.6 - Produzir os telegramas no Sistema de Postagem Eletrônica – SPE. 

6.1.1.6.1 - Os arquivos contendo os telegramas deverão ser enviados ao Departamento de 
Atividades Auxiliares – DATA, via e-mail pelo endereço: data.sead@serra.es.gov.br. 
6.1.1.6.2 - É de responsabilidade exclusiva da unidade expedidora todas as informações 
contidas nos telegramas, em especial os endereços do remetente e do destinatário. 

6.1.1.7 - Observar, para o envio de cartas registradas, o preenchimento correto, com letra legível, 
do envelope, do formulário Aviso de Recebimento – AR e da listagem de “Objetos Apresentados 
para Registro”. 
6.1.1.8 - Conhecer os produtos de postagens disponibilizados, optando sempre pela modalidade 
mais vantajosa para o Município da Serra. 
6.1.1.9 - Utilizar a modalidade escolhida para postagem de forma a não onerar os custos dos 
serviços, observando-se, em especial: 

6.1.1.9.1 - A necessidade de recibo comprobatório (AR e/ou telegrama com Pedido de 
Confirmação – PC); 
6.1.1.9.2 - prazo limite para que a comunicação alcance seu destino, sem utilizar os 
serviços de urgência; 
A objetividade do texto dos telegramas. 
6.1.1.9.3 - Encaminhar as correspondências que serão enviadas por meio dos Correios 
juntamente com o formulário Expedição intitulado como Lista de Postagens  
6.1.1.9.4 - Monitorar as correspondências encaminhadas para postagem, em especial cartas 
registradas, Sedex, telegramas, com ou sem aviso de recebimento. 
6.1.1.9.5 - Verificada irregularidades na entrega da correspondência e/ou no retorno do AR, 
reportar-se ao Departamento de Atividades Auxiliares - DATA, por telefone ou via e-mail, em 
até 20 (vinte) dias da entrega das correspondências neste Departamento. 

 
6.2 - Departamento de Atividades Auxiliares – DATA: 

6.2.1 - Encaminhar os serviços postais para a ECT. 
6.2.2 - Fornecer mensalmente a situação financeira das postagens para as Unidades Administrativas da 
Prefeitura do Município da Serra. 

mailto:data.sead@serra.es.gov.br


                                                                                                                                    
 

6.2.3 - Conferir o preenchimento das correspondências e, em caso de irregularidades, devolvê-las à 
unidade administrativa remetente. 
6.2.4 - Importar os arquivos dos telegramas e enviar para ECT via Sistema de Postagem Eletrônica – 
SIGEP. 
Instalar o Sistema de Postagem Eletrônica – SIGEP em novas unidades administrativas, quando 
solicitado. 
6.2.5 - Fornecer às Unidades Administrativas tabela de preços, serviços e produtos dos correios, quando 
solicitado. 
6.2.6 - Fornecer informações, quando solicitado, sobre o melhor serviço a ser utilizado; 
6.2.7 - Manter o arquivo das Guias de Expedição,  
6.2.8 - Evitar a utilização de elásticos, clipes, grampos ou qualquer objeto que possa danificar a 
integridade dos processos, dando preferência ao uso de barbante. 
6.2.9 - Encaminhar e acompanhar os processos por meio de sistema informatizado. 
6.2.10 - Da responsabilidade Departamento de Atividades Auxiliares – DATA: 

6.2.10.1 - Planejar e executar as rotas de atendimento pelos serviços de Malote. 
6.2.10.2 - Transportar os processos, correspondências e demais documentos, preferencialmente, 
dentro das bolsas de malote. 
6.2.10.3 - Receber e conferir a Guia de Expedição entregue pelas unidades expedidoras, assinando 
a 2ª via no ato do recebimento, onde deverá constar, obrigatoriamente, data, hora, nome e BM 
legíveis. 
6.2.10.4 - Cumprir o horário previsto para recebimento e entrega do malote. 
6.2.10.5 - Conferir as Guias de Controle de Expediente, antes da montagem das bolsas de malote. 
Pronunciar-se no prazo de 48 horas após comunicação de irregularidades. 
6.2.10.6 - Preservar a integridade física e o sigilo dos conteúdos dos processos, correspondências e 
demais documentos. 

 
6.3 - Da utilização dos Serviços de Malotes pela Administração Direta e Indireta do Município de 
Serra: 

6.3.1 - ser restrito aos interesses da municipalidade. 
6.3.2 - ser utilizados somente para os casos em que não for possível a utilização do correio eletrônico – 
e-mail. 
6.3.3 - As solicitações de alteração de endereços e/ou criação de novas Unidades Expedidoras deverão 
ser encaminhadas ao Departamento de Atividades Auxiliares - DATA no prazo de 10 (dez) dias úteis 
antes do evento, para análise de viabilidade e definição do prazo de execução. 
6.3.4 - O Departamento de Atividades Auxiliares - DATA encaminhará resposta ao solicitante, no prazo de 
até 5(cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação. 

 
6.4 - Unidades Expedidoras (Secretarias Municipais): 

6.4.1 - Evitar a utilização dos serviços do Departamento de Atividades Auxiliares – DATA quando se tratar 
de tramitação de processos, correspondências e documentos destinados a unidades localizadas no 
mesmo endereço do emitente. 
6.4.2 - Centralizar o recebimento de processos, correspondências e demais documentos de suas 
unidades internas, para entrega ao servidor do Departamento de Atividades Auxiliares – DATA.  
6.4.3 - Relacionar o conteúdo do malote a ser enviado no formulário Controle de Expediente- ou no 
formulário Controle de Expediente-Malote (Lista de Postagens), em 3 (três) vias, com letra legível e sem 
rasuras, separando por unidade destinatária. 
6.4.4 - Preencher a Guia de Expedição discriminando obrigatoriamente: siglas das secretarias e 
gerências emitentes e destinatárias e numeração da guia, conforme sequência diária. 
Entregar os documentos ao servidor Departamento de Atividades Auxiliares - DATA, contendo todas as 
vias do formulário, devidamente assinadas pelo emitente, anexadas aos documentos a serem expedidos. 
6.4.5 - Receber e conferir a Guia de Expedição entregue pelo servidor no Departamento de Atividades 
Auxiliares - DATA, lotado no Protocolo Geral assinando a 1ª via no ato do recebimento, onde deverá 
constar, obrigatoriamente, data, hora do recebimento, nome e bem legível. 
6.4.6 - Conferir os processos, correspondências e demais documentos entregues no Departamento de 
Atividades Auxiliares – DATA, de acordo com a Guia de Expedição e verificadas irregularidades 
provindas do órgão eminente, devolvê-los por meio de protocolo nos formulários Controle de Expediente-
Malote. 
6.4.7 - Respeitar o horário de recebimento e entrega do malote. 
6.4.8 - O servidor do Departamento de Atividades Auxiliares – DATA, aguardará apenas a conferência da 
Guia de Expedição. 
6.4.9 - Distribuir internamente os processos, correspondências e demais documentos.  

 
7. Considerações Finais: 
7.1 - É vedada a utilização dos serviços discriminados nessa instrução de Serviço para o encaminhamento e 
a postagem de correspondência de caráter particular. 

7.2 - É vedado utilizar os serviços discriminados nesta Instrução de Serviço: 
7.2.1 - Transporte de qualquer tipo de material líquido; 



                                                                                                                                    
 

7.2.2 - Materiais e/ou objetos sujeitos a quebra ou avarias, que possam danificar os expedientes, ou 
ainda oferecer perigo ao transportador; 
7.2.3 - Valores em dinheiro, cheque ou joia. 

7.3 - É vedado o envio de correspondências diretamente das unidades para ECT. 
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DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES 

AUXILIARES-DATA

DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES 

AUXILIARES-DATA
UNIDADES EXPEDIDORASUNIDADES EXPEDIDORAS

Início

Encaminham as correspondências para postagem.

Produzem os telegramas no Sistema de
Postagem Eletrônica – SPE.

Monitoram as correspondências
encaminhadas para postagem,
em especial cartas registradas,
Sedex, telegramas, com ou sem

aviso de recebimento.

Observam, para o envio de cartas registradas, o
preenchimento correto, com letra legível,

do envelope, do formulário Aviso de Recebimento
– AR e da listagem de “Objetos Apresentados

para Registro”.

Verificada irregularidades na
entrega da correspondência

e/ou no retorno do AR,
reportar-se ao Departamento

de Atividades
Auxiliares - DATA, por

telefone ou via e-mail, em até
20 (vinte) dias da entrega

das correspondências
neste Departamento.

Encaminha os serviços postais
para a ECT.

Encaminham as correspondências que
serão enviadas por meio dos Correios

juntamente com o formulário Expedição
intitulado como Lista de Postagens.

Fornece informações, quando
solicitado, sobre o melhor serviço

a ser utilizado.
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Utilizam a modalidade escolhida para postagem
de forma a não onerar os custos dos serviços.

Observam, para o envio de cartas registradas, o
preenchimento correto, com letra legível,

do envelope, do formulário Aviso de Recebimento
– AR e da listagem de “Objetos Apresentados

para Registro”.

Fornece mensalmente a situação
financeira das postagens para as

Unidades Administrativas da
Prefeitura do Município da Serra.

Confere o preenchimento
das correspondências e,

em caso de irregularidades,
devolvê-las à unidade

administrativa remetente.

Importa os arquivos dos
Telegramas e enviar para ECT

via Sistema de Postagem
Eletrônica– SIGEP.

Instala o Sistema de Postagem
Eletrônica– SIGEP em novas 

unidades administrativas,
quando solicitado.

Fornece às Unidades Administrativas
 tabela de preços, serviços

e produtos dos correios,
quando solicitado.

DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES 

AUXILIARES-DATA

Mantém o arquivo das Guias
de Expedição.

Evita a utilização de elásticos,
clipes, grampos ou qualquer
objeto que possa danificar

a integridade dos processos,
dando preferência ao uso

de barbante.

Encaminha e acompanha os
Processos por meio de sistema

informatizado.
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Da responsabilidade Departamento de Atividades
Auxiliares – DATA:

1- Planejar e executar as rotas de atendimento
pelos serviços de Malote.
2- Transportar os processos, correspondências
e demais documentos, preferencialmente,
dentro das bolsas de malote.
3- Receber e conferir a Guia de Expedição
 entregue pelas unidades expedidoras,
assinando a 2ª via no ato do recebimento,
onde deverá constar, obrigatoriamente,
data, hora, nome e BM legíveis.
3- Cumprir o horário previsto para
recebimento e entrega do malote.
4- Conferir as Guias de Controle
de Expediente, antes da
montagem das bolsas de malote.
5- Pronunciar-se no prazo de 48
horas após comunicação de
irregularidades.
6- Preservar a integridade física
e o sigilo dos conteúdos
dos processos, correspondências
e demais documentos.
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1/2 Devem evitar a utilização dos serviços do Departamento
de Atividades Auxiliares – DATA quando se tratar 
e tramitação de processos, correspondências e
documentos destinados a unidades localizadas

no mesmo endereço do emitente.
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Restritos aos interesses da municipalidade.

As solicitações de alteração de endereços
e/ou criação de novas Unidades

Expedidoras deverão ser encaminhadas
ao Departamento de Atividades

Auxiliares - DATA no prazo de 10 (dez) dias
úteis antes do evento, para análise
de viabilidade e definição do prazo

de execução.

O Departamento de Atividades Auxiliares
- DATA encaminhará resposta ao solicitante,

no prazo de até 5(cinco) dias úteis após
o recebimento da solicitação.

Utilizados somente para os casos
em que não for possível a utilização

do correio eletrônico – e-mail. Devem centralizar o recebimento de processos,
correspondências e demais documentos de

suas unidades internas, para entrega ao
servidor do Departamento de
Atividades Auxiliares – DATA.

Relacionam o conteúdo do malote a ser enviado
no formulário Controle de Expediente- ou no

formulário Controle de Expediente-Malote
(Lista de Postagens), em 3 (três) vias, com
letra legível e sem rasuras, separando por

unidade destinatária.

Preenchem a Guia de Expedição discriminando
obrigatoriamente: siglas das secretarias e

gerências emitentes e destinatárias e
numeração da guia, conforme sequência diária

Entregar os documentos ao servidor
Departamento de Atividades Auxiliares - DATA, 

contendo todas as vias do formulário,
devidamente assinadas pelo emitente,

anexadas aos documentos a
serem expedidos.
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Recebem e conferem a Guia de Expedição 
entregue pelo servidor no Departamento de

Atividades Auxiliares - DATA,lotado no
Protocolo Geral assinando a 1ª via no ato do

recebimento, onde deverá constar,
obrigatoriamente, data, hora do recebimento,

nome e bem legível.

Distribuem internamente os processos, 
correspondências e demais documentos. 

2/3

Sistema: SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS 
Assunto: ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO DOS CORREIOS
Código: SSG-NP 02                     Data da Elaboração:29/07/2015  
Versão: 01                                  Data de Aprovação:      

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Conferem os processos, correspondências
e demais documentos entregues no

Departamento de Atividades Auxiliares
– DATA, de acordo com a Guia de

Expedição e verificadas
irregularidades provindas do órgão
eminente, devolvê-los por meio de
protocolo nos formulários Controle

de Expediente-Malote.

Respeitam o horário de recebimento e
entrega do malote.

O servidor do Departamento de Atividades Auxiliares
– DATA, aguardará apenas a conferência da Guia

de Expedição.

Fim
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1. Finalidade: 
1.1 - Tem por finalidade a presente Instrução Normativa disciplinar a prestação de serviço Móvel Pessoal 
(SMP), tipo pós-pago, modo digital com área de cobertura em todo o Estado do ES e Roaming automático em 
todo território Nacional, serviço de envio de mensagens de texto (SMS), serviço multimídia (MMS) transmissão 
de dados incluindo acesso à internet a partir de estações móveis (Smarthphones) e modems, prestação de 
Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância nacional para chamadas originadas em 
acessos SMP e destinadas a acessos SMP ou STF CeSimCards para interligação entre o PABX da Prefeitura 
do Município da Serra e a Rede da Contratada. 
 
2. Abrangência: 
2.1 - A Instrução abrange todas as Unidades Administrativas da estrutura organizacional do Executivo do 
Município de Serra. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
3.1 - Lei 8666/1993 
3.2 - Decreto nº 2.271/97. 
 
4. Conceitos: 
4.1 - Para efeito do projeto básico, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais: 

4.1.1 - Serviço Móvel Pessoal – SMP: é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, de interesse 
coletivo, que possibilita comunicação entre aparelhos móveis e fixos, observando o disposto na 
Regulamentação do SMP, editado pela ANATEL. 
4.1.2 - Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC: é o serviço de telecomunicações que, por meio de 
transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
utilizando processos de telefonia. São modalidades do serviço telefônico fixo comutado destinado ao uso 
do público em geral o serviço local, o serviço de longa distância internacional nos seguintes termos: 

4.1.2.1 - O serviço local destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados e situados em 
uma mesma Área Local; 
4.1.2.2 - O serviço de longa distância nacional destina-se à comunicação entre pontos fixos 
determinados situados em Áreas Locais distintas no território nacional; e.  
4.1.2.3 - O serviço de longa distância internacional destina-se à comunicação entre um ponto fixo 
situado no território nacional e outro ponto no exterior 

4.1.3 - ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações: entidade integrante da Administração Pública 
Federal indireta, submetida a regime autárquico especial vinculado ao Ministério das Comunicações, com a 
função de órgão regulador das telecomunicações, com sede no Distrito Federal; 
4.1.4 - Estação Móvel (Acesso): é o conjunto do aparelho de chip de Identificação ao cliente. 



                                                                                                                                    
 

4.1.5 - Serviço de Telecomunicações: entende-se aquele que, por transmissão de voz e de outros sinais, 
destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, situados em áreas locais distintas no território 
nacional, dentro das regiões definidas no Plano Geral de Outorga; 
4.1.6 - Operadora de Serviço de Telefonia Móvel: empresa habilitada pela ANATEL, a prestar os serviços de 
telefonia móvel;  
4.1.7 - Área de Localização: área na qual uma estação móvel pode movimentar-se sem ser necessária a 
atualização dos registros de localização, podendo conter uma ou várias áreas de cobertura; 
4.1.8 - Plano de Serviço: documento que descreve as condições de prestação do serviço quanto ao seu 
acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços eventuais e suplementares a eles inerentes, as 
tarifas ou preços associados, seus valores, regras e critérios de aplicação; 
4.1.9 - Plano Básico de Serviço: entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e não discriminatória 
a todos os usuários ou interessados no serviço de Telefonia Móvel;  
4.1.10 - Plano Alternativo de Serviço: plano opcional ao Plano Básico de Serviços, homologado pela 
ANATEL, sendo a estrutura de preços definida pela Prestadora, visando à melhor adequação da prestação 
do serviço para o atendimento às necessidades do mercado; 
4.1.11 - Perfil de Tráfego: assim entendido o quantitativo médio mensal estimado, em minutos, de ligações 
telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de destino de maior ocorrência. 
4.1.12 - Adicional por Chamada – AD: valor fixo cobrado pela Operadora de SMP, por chamada recebida ou 
originada, quando o CLIENTE estiver fora de sua Área de Mobilidade; 
4.1.13 - Área de Cobertura: área geográfica em que uma Estação Móvel pode ser atendida pelo 
equipamento de uma Estação Rádio Base do SMP; 
4.1.14 - Área de Mobilidade: área geográfica definida no Plano de Serviço, cujos limites não podem ser 
inferiores aos de uma Área de Registro, que serve de referência para cobrança do AD; 
4.1.15 - Área de Prestação: área geográfica, composta por um conjunto de áreas de Registro, delimitada no 
Termo de Autorização, na qual a Prestadora de SMP está autorizada a explorar o serviço; 
4.1.16 - Área de Registro – AR: área geográfica contínua, definida pela ANATEL, onde é prestado o SMP, 
tendo o mesmo limite geográfico de uma Área de Tarifação, onde a estação móvel do SMP é registrada;  
4.1.17 - Área de Serviço da Prestadora: conjunto de Áreas de Cobertura de uma mesma Prestadora de 
SMP; 
4.1.18 - Áreas de Sombra: parte de uma área de cobertura onde a intensidade do sinal é significativamente 
reduzida, degradando o mesmo 
4.1.19 - Área de Tarifação – AT: área específica, geograficamente contínua, formada por um conjunto de 
municípios, agrupados segundo critérios sócios- geoeconômicos, e contidos em uma mesma unidade da 
Federação, utilizada como base para definição de sistemas de tarifação; 
4.1.20 - Assinatura: valor fixo mensal devido pelo CLIENTE por ter ao seu dispor o SMP nas condições 
previstas no Plano de Serviço ao qual, por opção, está vinculado; 
4.1.21 - Ativação de Estação Móvel: procedimento que habilita uma Estação Móvel associada a um Código 
de Acesso, a operar na rede do SMP; 
4.1.22 - Chamada de Longa Distância: chamada destinada a Código de Acesso associado à área geográfica 
externa à área de Registro de origem da chamada;  
4.1.23 - Central de Relacionamento com o Cliente (CRC/SAC): serviço oferecido pela operadora, mediante 
acesso telefônico, para facilitar a comunicação ente CLIENTE e OPERADORA; 
4.1.24 - Código de Acesso: conjunto de caracteres numéricos ou alfanuméricos estabelecido em Plano de 
Numeração, que permite a identificação do CLIENTE, de terminal de uso público ou de serviço a ele 
vinculado;  
4.1.25 - ROAMING – facilidade que permite a uma Estação Móvel Visitante acessar ou a ser acessada pelo 
Serviço de Telefonia Móvel, em sistema visitado;  
4.1.26 - Serviço de Mensagens de Texto (SMS) – serviço que permite o Recebimento e o envio de 
mensagens de texto partir do próprio aparelho Celular; 
4.1.27 - comodato: empréstimo gratuito de coisa não fungível, que deve ser restituída no tempo 
convencionado pelas partes; 
4.1.28 - Deslocamento 1 (DSL1): é o valor pago, por minuto, pelo assinante do SMC, quando recebe 
chamadas fora de sua Área de Mobilidade, porém dentro de sua área de numeração primária; 
4.1.29 - O Deslocamento 2 (DSL2): é o valor pago, por minuto, pelo assinante do SMC, quando recebe 
chamadas fora de sua Área de Mobilidade e de sua área de numeração primária; 
4.1.30 - O Adicional por Chamada (AD): é aplicado a cada comunicação destinada ao Assinante da 
Concessionária de SMC ou por ele originada, quando localizado fora de sua Área de Mobilidade. Na prática, 
as operadoras não cobram AD quando o roaming de seus clientes é feito em sua própria área de 
concessão. 
 

4.2 - Tipos de Chamadas: 
4.2.1 – VC1: é o valor pago, por minuto, quando o celular que origina a ligação estiver localizado, no 
momento da chamada, em área de mesmo código DDD que o telefone fixo. Na comunicação Móvel-Móvel, 
a critério da Concessionária do SMC, poderá ser aplicado acréscimo de até 30% (trinta por cento) sobre o 
valor VC1.  

4.2.1.1 - VC1 M/F (Móvel/Fixo): para chamadas originadas e terminadas na área de registro do 
assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço fixo. 



                                                                                                                                    
 

4.2.1.2 - VC1 M/M(Móvel/Móvel) mesma operadora: para chamadas originadas e terminadas na área 
de registro do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP da mesma operadora. 
4.2.1.3 - VC1 M/M(Móvel/Móvel) – outras operadoras: para chamadas originadas e terminadas na 
área de registro do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP de outras operadoras. 

4.2.2 – VC2 é o valor pago, por minuto, quando o celular que origina a ligação estiver localizado, no 
momento da chamada, em área cujo primeiro dígito do código DDD é igual ao do telefone fixo (ou móvel) 
chamado. 

4.2.2.1 - VC2 M/F (Móvel/Fixo): Para interurbanas originadas e terminadas dentro da área de 
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço fixo. 
4.2.2.2 - VC2 M/M (Móvel/Móvel) – mesma operadora: para chamadas interurbanas Originadas e 
terminadas dentro da área de mobilidade do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP da 
mesma operadora. 
4.2.2.3 - VC2 M/M (Móvel/Móvel) – outras operadoras: para chamadas interurbanas originadas e 
terminadas dentro da área de mobilidade do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP de 
outras operadoras. 

4.2.3 – VC3 é o valor pago, por minuto, quando a ligação for feita para um assinante fixo ou móvel com o 
primeiro dígito do código DDD diferente. 

4.2.3.1 - VC3 M/F (Móvel/Fixo): para chamadas interurbanas originadas e terminadas fora da área de 
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas e assinantes do serviço fixo.  

 
5. Competência e Responsabilidades: 
5.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução desta Norma será realizado pela SEAD/DATA. 
5.2 - Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 
 
6. Procedimentos: 
6.1 - Dos Serviços de Telefonia Móvel Celular 

6.1.1 – A SEAD/DATA deverá: 
6.1.1.1 – Receber a demanda, por intermédio de memorando encaminhado ao Secretário de 
Administração e Recursos Humanos – SEAD, devidamente assinado pelo titular da Secretaria que, na 
qual está lotado, com as devidas justificativas. 

6.1.1.1.1 - Para os usuários previstos no subitem 6.1.1.3.1, deverá ser encaminhada cópia da 
publicação da portaria de nomeação e do número do CPF do usuário. 
6.1.1.1.2 - Para os demais usuários de aparelhos celulares, o memorando deve ser 
encaminhado com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da utilização, com a respectiva 
justificativa, o nome do usuário, o CPF e o cargo ocupado na Secretaria que, na qual estiver 
lotado. 

6.1.1.2 – Verificar, por amostragem, se os aparelhos telefônicos móveis celulares solicitados serão 
destinados ao uso exclusivo de assuntos de interesse do serviço público, sendo de uso pessoal e 
exclusivo do servidor que possui a guarda, nos termos desta Instrução Normativa. 
6.1.1.3 -  Determinar que a utilização de telefonia móvel poderá ter caráter contínuo ou temporário, 
dependendo do caso. 

6.1.1.3.1 - O telefone móvel celular de uso contínuo será concedido ao servidor nomeado para 
exercer os cargos de Secretários Municipais, Subsecretários, Secretários Adjuntos, Secretários 
Executivos, Assessores Especiais, Diretores e Gerentes, quando solicitados ao Secretário de 
Administração e Recursos Humanos - SEAD para realização de ligações nacionais e 
internacionais. 
6.1.1.3.2 - O serviço de roaming internacional é restrito ao Exmo. Prefeito, Vice Prefeita, 
Secretários Municipais, Subsecretários, Secretários Adjuntos e Secretários Executivos, ou aos 
servidores por eles formalmente indicados. 
6.1.1.3.3 - O usuário detentor de aparelho celular de uso contínuo, quando desligado ou 
exonerado do cargo comissionado na Secretaria onde estiver lotado, deverá restituir o aparelho 
e os acessórios ao Departamento de Atividades Auxiliares – SEAD/DATA, para baixa de sua 
responsabilidade. 

6.1.2 – Solicitar ao usuário, que no ato do recebimento do telefone móvel celular para uso contínuo ou 
temporário, bem como dos respectivos acessórios, assine o Termo de Responsabilidade e Cautela, 
conforme modelo constante no Anexo II. 
6.1.3 - Proceder à atualização dos limites estabelecidos, sempre que necessário. 
6.1.4 – Deverá, através do representante, designado pela SEAD, como Diretor do Departamento de 
Atividades Auxiliares – DATA: 

6.1.4.1 - Encaminhar, mensalmente, aos usuários, as respectivas contas, procedendo à conferência e 
identificação das ligações efetuadas a serviço e as de caráter particular; 
6.1.4.2 - Receber e atestar as faturas referentes às linhas telefônicas de uso em cada localidade; 
6.1.4.3 - Controlar os gastos telefônicos, os comprovantes de pagamento emitidos pela Contratada e 
providenciar o ressarcimento nos casos previstos no contrato; 
6.1.4.4 - Receber, guardar e distribuir os aparelhos, no âmbito das Unidades Administrativas da 
Prefeitura do Município da Serra; 



                                                                                                                                    
 

6.1.4.5 - Entrar em contato com a operadora de telecomunicações para atender às solicitações de 
serviços feitas pelos usuários em cada localidade; 
6.1.4.6 - Enviar as contas devidamente atestadas Secretaria de Administração e Recursos Humanos - 
SEAD 
6.1.4.7 - Acompanhar no Diário Oficial da União, e por intermédio da Divisão de Atos Oficiais, as 
nomeações, exonerações, afastamentos e desligamentos de servidores detentores de aparelhos 
celulares na localidade; 
6.1.4.8 - Informar ao Departamento de Recursos Humanos – SEAD os débitos existentes em nome 
de servidor detentor de aparelho celular que tenha sido destituído ou exonerado; 
6.1.4.9 - Fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e outras responsabilidades que lhe 
venham a ser atribuídas pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos – SEAD. 

6.1.5 - Verificar as condições de uso e de conservação dos aparelhos e registrar eventual ocorrência por 
ocasião do seu recebimento, tomando as providências cabíveis, quando for o caso. 
6.1.6 - Determinar que será vedada a transferência de uso do aparelho celular a terceiros, sendo atribuído 
ao responsável o ônus sobre danos causados por uso inadequado. 

 
 
7. Considerações Finais: 
7.1 - A principal missão da atividade meio é garantir a operacionalização integral das atividades fins e procurar 
preservar/conservar o bem público de forma contínua, eficiente, flexível, fácil, segura e confiável. Para atingir 
esse objetivo a Administração Pública Municipal da Serra busca, de forma racional e persistente, obter melhor 
emprego de seus recursos visando, incessantemente, atingir a eficácia e eficiência de suas ações. Algumas 
atividades, embora sejam consideradas auxiliares, são imprescindíveis para o funcionamento das Secretarias 
Municipais, onde podemos citar como exemplo a prestação do serviço de telefonia móvel. 
7.2 – Esta norma entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sistema: SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS 
Assunto: ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL
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Versão: 01                                  Data de Aprovação:      

SEAD/DATASEAD/DATASEAD/DATA

Início

Recebe a demanda, por intermédio de
memorando encaminhado ao Secretário
de Administração e Recursos Humanos

– SEAD, devidamente assinado pelo
titular da Secretaria que, na qual está
lotado, com as devidas justificativas.

Para os usuários previstos no subitem 6.1.1.3.1,
deverá ser encaminhada cópia da publicação da

portaria de nomeação e do número do CPF
do usuário.

Determina que a utilização de telefonia móvel
poderá ter caráter contínuo ou temporário,

dependendo do caso.

Para os demais usuários de aparelhos celulares,
o memorando deve ser encaminhado com

antecedência mínima de 03 (três) dias
úteis da utilização, com a respectiva

justificativa, o nome do usuário, o
CPF e o cargo ocupado na Secretaria que,

na qual estiver lotado.

Verifica, por amostragem, se
os aparelhos telefônicos móveis

celulares solicitados serão
destinados ao uso exclusivo de

assuntos de interesse do serviço
público, sendo de uso pessoal e
exclusivo do servidor que possui

a guarda, nos termos
desta Instrução Normativa.

Solicita ao usuário, que no ato do recebimento do
telefone móvel celular para uso contínuo ou temporário,

bem como dos respectivos acessórios, assine o
Termo de Responsabilidade e Cautela, conforme modelo

constante no Anexo II.

1/2

ANEXO I - FLUXOGRAMA

O telefone móvel celular de uso contínuo será
concedido ao servidor nomeado para exercer

os cargos de Secretários Municipais,
Subsecretários, Secretários Adjuntos
 Secretários Executivos, Assessores

Especiais, Diretores e Gerentes,
quando solicitados ao Secretário de
Administração e Recursos Humanos
- SEAD para realização de ligações

nacionais e internacionais.

O serviço de roaming internacional é restrito
ao Exmo. Prefeito, Vice Prefeita,

Secretários Municipais, Subsecretários,
Secretários Adjuntos e Secretários

Executivos, ou aos servidores por eles
formalmente indicados.

O usuário detentor de aparelho celular
de uso contínuo, quando desligado ou
exonerado do cargo comissionado na
Secretaria onde estiver lotado, deverá
restituir o aparelho e os acessórios ao
Departamento de Atividades Auxiliares
– SEAD/DATA, para baixa de sua
responsabilidade.

Procede à atualização dos limites estabelecidos, sempre que
necessário.
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SEAD/DATASEAD/DATA

Verifica as condições de uso e de conservação dos aparelhos e registrar
eventual ocorrência por ocasião do seu recebimento, tomando as providências

cabíveis, quando for o caso.

1/2

Determina que será vedada a transferência de uso
do aparelho celular a terceiros, sendo atribuído ao

responsável o ônus sobre danos causados por uso inadequado.

Sistema: SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS 
Assunto: ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL
Código: SSG-NP 03                     Data da Elaboração:29/07/2015  
Versão: 01                                  Data de Aprovação:      

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Deverá, através do representante, designado pela SEAD, 
como Diretor do Departamento de Atividades Auxiliares

– DATA:
1-Encaminhar, mensalmente, aos usuários, as
respectivas contas, procedendo à conferência
e identificação das ligações efetuadas a serviço
e as de caráter particular;
2-Receber e atestar as faturas referentes às
linhas telefônicas de uso em cada localidade;
3-Controlar os gastos telefônicos, os
comprovantes de pagamento emitidos pela
Contratada e providenciar o ressarcimento
nos casos previstos no contrato;
4-Receber, guardar e distribuir os aparelhos,
no âmbito das Unidades Administrativas da
Prefeitura do Município da Serra;
5-Entrar em contato com a operadora de
telecomunicações para atender às solicitações
de serviços feitas pelos usuários em cada localidade;
6-Enviar as contas devidamente atestadas Secretaria
de Administração e Recursos Humanos - SEAD
7-Acompanhar no Diário Oficial da União,
e por intermédio da Divisão de Atos Oficiais, as
nomeações, exonerações, afastamentos e
desligamentos de servidores detentores de aparelhos
celulares na localidade;
8-Informar ao Departamento de Recursos Humanos
– SEAD os débitos existentes em nome de servidor
detentor de aparelho celular que tenha sido
destituído ou exonerado;
9-Fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa
e outras responsabilidades que lhe venham a ser
atribuídas pela Secretaria de Administração
e Recursos Humanos – SEAD.

Fim



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Maestro Antônio Cícero, nº 111 - Centro – Serra/ES – 3291-2005/2006-TELEFAX: 3291-2008. 
data.sead@serra.es.gov.br 

 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

001/15 
 
Nome do servidor: Órgão: 
Cargo ou função: Setor: 

 
Declaro para os devidos fins, ter recebido do Departamento de Atividades 
Auxiliares - DATA/Secretaria de Administração e Recursos Humanos - 
SEAD o aparelho de telefone celular com seus respectivos acessórios, 
abaixo relacionados, estando os mesmos sob a minha responsabilidade e 
zelo, comprometendo-me a devolvê-los em bom estado de conservação, 
porém, ressalvando os desgastes naturais. Comprometo-me ainda 
comunicar o Departamento de Atividades Auxiliares - SEAD/DATA sempre 
que for transferido desta Secretária. 
 
01 (um) Aparelho ZTE MF645 Modem USB HSDPA: 
 

Série IMEI EAN Número da linha 
    

 
01 (um) Cabo de Dados USB 
01 (um) Guia de Referência Rápida 
01 (um) Chip: 89551-13020-70002-67047-07 
01 (um) Cartão de Garantia 
 
Observação – Caso haja a ocorrência de furto e/ou perda do aparelho de 
telefone celular com os seus respectivos acessórios durante o período de 
12 (doze) meses de sua utilização, o Departamento de Atividades Auxiliares 
SEAD/DATA deverá ser notificado de imediato. Portanto, em hipótese 
alguma haverá a reposição dos aparelhos perdidos ou roubados.  
 
 
 
Entregue Por: De Acordo Data: 
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1. Finalidade: 
1.1 - O fornecimento de Entroncamento, através de PABX Virtual ou solução equivalente, entre os equipamentos 
de telecomunicações com capacidade de comutação digital de chamadas telefônicas, doravante denominados 
Equipamentos de Comutação, fornecimento de ramais virtuais avulsos interligados entre si e aos Equipamentos de 
Comutação através de um PABX Virtual ou solução equivalente, fornecimento de linhas não residenciais e 
consumo de minutos para tráfego local, tráfego VC-1 Fixo Móvel (Normal e Reduzido) dos Ramais Virtuais Avulsos 
e Telefones Não Residenciais. 
 
2. Abrangência: 
2.1 - A Instrução abrange todas as Unidades Administrativas da estrutura organizacional do Executivo do 
Município de Serra. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
3.1 - Lei 8.666/93, de 21/06/93 e alterações - Lei das Licitações; 
3.2 - Lei nº 5.472, de 16/07/97 - Lei Geral de Telecomunicações; 
3.3 - Lei nº 8.078, de 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor; 
3.4 - Decreto nº 2.534/98 
 
4. Conceitos: 
4.1 - Para efeito do projeto básico, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais: 

4.1.1. - ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da Administração Pública 
Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com 
função de órgão regulador das telecomunicações e sede no Distrito Federal; 
4.1.2 – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO: STFC - definido no Plano Geral de Outorga - PGO 
como serviço de telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à 
comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia; 
4.1.3 – REGIÃO: Divisão geográfica estabelecida pelo Plano Geral de Outorgas – PGO; 
4.1.4 – USUÁRIO: Qualquer pessoa que se utiliza do Serviço Telefônico Fixo Comutado independentemente 
de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço; 
4.1.5 – SERVIÇO LOCAL: Modalidade do STFC cujas chamadas são realizadas dentro de uma área local; 



                                                                                                                                    
 

4.1.6 – SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTRA-ESTADUAL: Modalidade do STFC cujas chamadas são 
originadas e terminadas em um mesmo Estado; 
4.1.8 – SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTERESTADUAL: Modalidade do STFC cujas chamadas são 
originadas e terminadas entre Estados distintos no território nacional, definidas pelo PGO; 
4.1.9 – DISTÂNCIA GEODÉSICA: É a menor distância entre dois pontos possível de ser percorrida por um 
móvel. Por exemplo, a menor distância entre o Brasil e o Japão é uma linha reta, porém um avião não pode 
fazer este percurso, pois a superfície da Terra é redonda, então o menor percurso possível de ser realizado 
é uma curva chamada geodésica. 
4.1.10 – SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL: Destina-se à comunicação entre um ponto 
fixo situado no território nacional e outro ponto no exterior; 
4.1.11 – PERFIL DE TRÁFEGO: Entende-se a quantidade média estimada em minutos, de chamadas 
telefônicas efetuadas em função do horário e das localidades de destino de maior ocorrência;  
4.1.12 – PLANO DE SERVIÇO: Documento que descreve as condições da prestação dos serviços quanto a 
seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços eventuais e suplementares a eles 
inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores e as regras e critérios de aplicação; 
4.1.13 – PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS: Plano de Serviço de oferta obrigatória e não discriminatória a 
todos os usuários interessados no STFC; 
4.1.14 – PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS: Plano opcional ao Plano Básico de Serviços, sendo de 
estrutura de preços definida pela Prestadora, visando à melhor adequação da prestação do serviço para 
atendimento do mercado; 
4.1.15 – LICITANTE: Pessoa jurídica que adquiriu o Edital e seus elementos constitutivos / anexos; 
4.1.16 – PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO: Empresa outorgada pela ANATEL 
para prestar o serviço telefônico fixo comutado nas modalidades local, nacional e/ou internacional; 
4.1.17 – CONTRATANTE: Prefeitura do Município da Serra; 
4.1.18 – LICITANTE VENCEDORA: Pessoa jurídica habilitada no procedimento licitatório e detentora da 
proposta mais vantajosa, a quem for adjudicada o objeto da licitação; 
4.1.19 – CONTRATADA: Pessoa jurídica a qual foi adjudicada o objeto da licitação. 
4.1.20 – ÁREA DE MOBILIDADE: Área geográfica definida no Plano de Serviço, cujos limites não podem 
ser inferiores ao de uma Área de Registro, que serve de referência para cobrança do AD; 
4.1.21 – ÁREA DE PRESTAÇÃO: Área geográfica, composta por um conjunto de Áreas de Registro, 
delimitada no Termo de Autorização, na qual a Prestadora de SMP está autorizada a explorar o serviço; 
4.1.22 – ÁREA DE REGISTRO - AR: Área geográfica contínua, definida pela Anatel, onde é prestado o SMP, 
tendo o mesmo limite geográfico de uma Área de Tarifação, onde a Estação Móvel do SMP é registrada. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
5.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução desta Norma será realizado pela SEAD/DATA. 

5.1.1 - O Departamento de Atividades Auxiliares – SEAD/DATA manterá registro e controle de linhas, linhas-
tronco e extensões.  

5.2 - Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 
 
6.  Procedimentos: 

6.1. A SEAD/DATA deverá: 
6.1.1 – Receber a demanda, por intermédio de memorando encaminhado ao Secretário de Administração e 
Recursos Humanos – SEAD, devidamente assinado pelo titular da Secretaria que, na qual está lotado, com 
as devidas justificativas. 
6.1.2 – Verificar se as despesas com telefonia são compatíveis com o serviço público. Não serão aceitos 
como despesa pública os valores das faturas telefônicas relativos a: - serviços de terceiros de qualquer 
natureza (doações); - inserção onerosa dos dados; - ligações telefônicas internacionais não justificadas; - 
ligações telefônicas de caráter particular, em especial as ligações interurbanas e para celulares 
6.1.3 – Verificar se as despesas decorrentes de ligações realizadas em caráter particular ou que não se 
comprove como realizada em serviço ou em decorrência deste, apuradas a partir do sistema de controle 
interno de ligações telefônicas, bem como, as ligações e serviços cuja utilização sejam proibidas, foram 
notificadas e ressarcidas pelos respectivos usuários aos cofres públicos 
6.1.4 - Verificar se a utilização das linhas telefônicas fixa:  

6.1.4.1 -  para recebimento de ligações e mensagens a cobrar, sejam elas locais ou interurbanas, 
exceto quando previamente autorizadas pelo Secretário da pasta. 
6.1.4.2 - O acesso aos serviços especiais tarifados pela concessionária/permissionária local, salvo 
quando em objeto de serviço; 
6.1.4.3 - transmissão de telegrama e anúncio fonado, ressalvados aquele objeto de serviço, 
devidamente autorizado pelo Secretário da pasta. 
6.1.4.4 - Se as ligações de DDD e DDI devem ser realizadas, obrigatoriamente, por intermédio das 
operadoras contratadas por meio de processo licitatório. 
6.1.4.5 - informará o prefixo da operadora que deverá ser utilizado nas chamadas de longa 
distância, tanto para a telefonia fixa quanto para o móvel. 
6.1.4.6 - Caso seja verificada chamada de longa distância sem que tenha sido utilizado o prefixo da 
operadora informado pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos – SEAD/Departamento 



                                                                                                                                    
 

de Atividades Auxiliares - DATA o valor das despesas e taxas geradas deverão ser pagas pelo 
usuário. 

6.2 - Encaminhar mensalmente a conta ao respectivo usuário, cabendo-lhe proceder à conferência e identificação 
das ligações efetuadas a serviço e as de caráter particular. 

6.2.1 - Os casos omissos serão decididos pelo Secretário de Administração e Recursos Humanos - SEAD. 
 

6.3 – Autorizar toda e qualquer instalação de linhas de telefonia fixa, alteração de endereço e mudança de 
categoria. 
 
7. Considerações Finais: 
7.1 - A principal missão da atividade meio é garantir a operacionalização integral das atividades fins e procurar 
preservar/conservar o bem público de forma contínua, eficiente, flexível, fácil, segura e confiável. Para atingir esse 
objetivo a Administração Pública Municipal da Serra busca, de forma racional e persistente, obter melhor emprego 
de seus recursos visando, incessantemente, atingir a eficácia e eficiência de suas ações. Algumas atividades, 
embora sejam consideradas auxiliares, são imprescindíveis para o funcionamento das Secretarias Municipais, 
onde podemos citar como exemplo a prestação do serviço de telefonia fixa. 
7.2 – Esta norma entra em vigor na data de sua publicação. 
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SEAD/DATASEAD/DATASEAD/DATA

Início

Recebe a demanda, por intermédio de memorando
encaminhado ao Secretário de Administração e

Recursos Humanos – SEAD, devidamente
assinado pelo titular da Secretaria que, na

qual está lotado, com as devidas justificativas.

Encaminha mensalmente a conta
ao respectivo usuário, cabendo-lhe

proceder à conferência e identificação
das ligações efetuadas a serviço e as

de caráter particular.

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Verifica se as despesas com telefonia são compatíveis
com o serviço público. Não serão aceitos como

despesa pública os valores das faturas telefônicas
relativos a:

- serviços de terceiros de qualquer natureza (doações); 
- inserção onerosa dos dados; 
- ligações telefônicas internacionais não justificadas; 
- ligações telefônicas de caráter particular, em especial
as ligações interurbanas e para celulares

Verifica se a utilização das linhas telefônicas fixa: 
1 -  para recebimento de ligações e mensagens
a cobrar, sejam elas locais ou interurbanas, exceto
quando previamente autorizadas pelo Secretário da pasta.
2 - O acesso aos serviços especiais tarifados pela
concessionária/permissionária local, salvo quando em
objeto de serviço;
3 - transmissão de telegrama e anúncio fonado,
ressalvados aquele objeto de serviço, devidamente
autorizado pelo Secretário da pasta.
4 - Se as ligações de DDD e DDI devem ser realizadas,
obrigatoriamente, por intermédio das operadoras
contratadas por meio de processo licitatório.
5 - informará o prefixo da operadora que deverá ser
utilizado nas chamadas de longa distância, tanto para
a telefonia fixa quanto para o móvel.
6 - Caso seja verificada chamada de longa distância
sem que tenha sido utilizado o prefixo da operadora
informado pela Secretaria de Administração e
Recursos Humanos – SEAD/Departamento de
Atividades Auxiliares - DATA o valor das despesas
e taxas geradas deverão ser pagas pelo usuário.

Os casos omissos serão decididos
pelo Secretário de Administração

e Recursos Humanos - SEAD.

Autoriza toda e qualquer instalação de
linhas de telefonia fixa, alteração

de endereço e mudança de categoria.

Fim
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1. Finalidade: 
1.1 - Tem por finalidade a presente Instrução Normativa o acompanhamento e controle do serviço de limpeza 
predial, copeiragem, locação de mão de obra de artífice, nas unidades administrativas das Secretarias Municipais da 
Prefeitura Municipal da Serra.  
 
2. Abrangência: 
2.1 - A Instrução abrange todas as Unidades Administrativas da estrutura organizacional do Executivo do Município de 
Serra. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
3.1 - Lei 8666/1993 
3.2 - Decreto 2.271/1997 
 
4. Conceito: 
4.1 - Limpeza é o ato de retirar impurezas de um corpo, de um material ou de um local. A limpeza além de ser associada 
ao ato físico de retirar-se as impurezas é devéras utilizada no sentido da manutenção espiritual e mental. 
4.2 - Utensílios comumente utilizados para realização da limpeza: A vassoura, sabão, água, espanador entre outros. 
4.3 - Existem vários tipos de limpezas, que variam de acordo com o ambiente, com a superfície, com a sujidade a ser 
removida ou com o tipo de sistema e produtos utilizados. Assim existem: 

4.3.1 - Limpeza ecológica:  realizada com um sistema de limpeza que permite a utilização de métodos e produtos 
amigos do ambiente; 
4.3.2 - Limpeza domiciliar: realizada cotidianamente sem preocupações técnicas, com um conceito de qualidade 
totalmente subjetivo, ligado diretamente aos conceitos e valores dos ocupantes do domicílio; 
4.3.3 - Limpeza predial: realizada por contratados, que necessitam de conhecimentos básicos sobre aplicação de 
produtos químicos e habilidade no manuseio de equipamentos; 
4.3.4 - Limpeza técnica: realizada por contratados, sob supervisão e orientação de profissional técnico, para aplicação 
correta de processos adequados ao tipo de superfície a ser limpa e ao tipo de sujidade a ser removida; 
4.3.5 - Limpeza hospitalar: realizada por contratados, que necessitam de conhecimentos sobre aplicação de produtos 
e técnicas para desinfecção de superfícies, esta categoria é subdividida em duas, sendo a Limpeza Concorrente 
(para manutenção do ambiente) e a Limpeza Terminal (para completa desinfecção do local); 
4.3.6 - Limpeza industrial: realizada por contratados, com habilidades para o manuseio de equipamentos pesados, 
tais como: Hidro-Jateadoras de Alta Pressão (com capacidade de remover rapidamente grossas crostas de sujidades) 
e Aspiradores de Alto Vácuo com capacidade para recolher grande quantidade de resíduos. 

4.4 - O serviço de limpeza é essencial para a sociedade como um todo, pois além de se tratar de condição básica para a 
saúde, gera a sensação de conforto e bem-estar dos ambientes. 

 
5 - Competência e responsabilidades: 
5.1 - O acompanhamento e a fiscalização desta Norma será realizada pela SEAD/DATA. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Impureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Material
https://pt.wikipedia.org/wiki/Local
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vassoura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabão
https://pt.wikipedia.org/wiki/Água
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Limpeza_ecológica


                                                                                                                                    
 

5.2 - As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas de planejamento, em harmonia com 
o planejamento estratégico da instituição, que estabeleça os produtos ou resultados a serem obtidos, quantidades e 
prazos para entrega das parcelas, quando couber.  
5.3 - O planejamento de que trata o caput, quando dispor sobre serviços de natureza intelectual, deverá observar ainda 
as seguintes diretrizes:  

5.3.1 - evitar o domínio de uma única empresa sobre a gestão dos serviços, evitando a dependência em relação a 
prestadores específicos, exceto quando o serviço for prestado por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para este fim específico;  
5.3.2 - definir papéis e responsabilidades dos atores e áreas envolvidas na contratação, tais como:  

5.3.2.1 - ateste dos produtos e serviços; 
5.3.2.2 - resolução de problemas; 
5.3.2.3 - acompanhamento da execução dos trabalhos; 
5.3.2.4 - gerenciamento de riscos; 
5.3.2.5 - sugestão de aplicação de penalidades; 
5.3.2.6 - avaliação da necessidade de aditivos contratuais; e. 
5.3.2.7 - condução do processo de repactuação, quando for o caso. 

5.4 - Da Terceirização 
5.4.1 - Os serviços continuados que podem ser contratados de terceiros pela Administração são aqueles que apoiam 
a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, conforme 
dispõe o Decreto nº 2.271/97.  
5.4.2 - Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta Instrução Normativa não gera vínculo empregatício 
entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. 

5.5 - Do Projeto Básico ou Termo de Referência 
5.5.1 - A contratação de prestação de serviços será sempre precedida da apresentação do Projeto Básico ou Termo 
de Referência, que deverá ser preferencialmente elaborado por técnico com qualificação profissional pertinente às 
especificidades do serviço a ser contratado, devendo o Projeto ou o Termo ser justificado e aprovado pela autoridade 
competente. 
5.5.2 - O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter: 

5.5.2.1 - a justificativa da necessidade da contratação, dispondo, dentre outros, sobre: 
5.5.2.1.1 - motivação da contratação; 
5.5.2.1.2 - benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação; 
5.5.2.1.3 - conexão entre a contratação e o planejamento existente; 
5.5.2.1.4 - agrupamento de itens em lotes; 
5.5.2.1.5 - critérios ambientais adotados se houver; 
5.5.2.1.6 - natureza do serviço, se continuado ou não; 
5.5.2.1.7 - inexigibilidade ou dispensa de licitação, se for o caso; e 
5.5.2.1.8 - referências a estudos preliminares, se houver. 

5.5.2.2 - o objetivo, identificando o que se pretende alcançar com a contratação; 
5.5.2.3 - o objeto da contratação, com os produtos e os resultados esperados com a execução do serviço; 
5.5.2.4 - a descrição detalhada dos serviços a serem executados, e das metodologias de trabalho, 
nomeadamente a necessidade, a localidade, o horário de funcionamento e a disponibilidade orçamentária e 
financeira do órgão ou entidade, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, com a definição da rotina de 
execução, evidenciando: 

5.5.2.4.1 - frequência e periodicidade; 
5.5.2.4.2 - ordem de execução; 
5.5.2.4.3 - procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas; 
5.5.2.4.4 - deveres e disciplina exigidos; e. 
5.5.2.4.5 - demais especificações que se fizerem necessárias. 

5.5.2.5 - a justificativa da relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser contratada, acompanhada no 
que couber, dos critérios de medição utilizados, documentos comprobatórios, fotografias e outros meios 
probatórios que se fizerem necessários; 
5.5.2.6 - o modelo de ordem de serviço, sempre que houver a previsão de que as demandas contratadas 
ocorrerão durante a execução contratual, e que deverá conter os seguintes campos: 

5.5.2.6.1 - a definição e especificação dos serviços a serem realizados; 
5.5.2.6.2 - o volume de serviços solicitados e realizados, segundo as métricas definidas; 
5.5.2.6.3 - os resultados ou produtos solicitados e realizados; 
5.5.2.6.4 - prévia estimativa da quantidade de horas demandadas na realização da atividade designada, com 
a respectiva metodologia utilizada para a sua quantificação, nos casos em que a única opção viável for à 
remuneração de serviços por horas trabalhadas; 
5.5.2.6.5 - o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas significativas e seus 
respectivos prazos; 
5.5.2.6.6 - custos da prestação do serviço, com a respectiva metodologia utilizada para a quantificação desse 
valor; 
5.5.2.6.7 a avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justificativas do avaliador; e 
5.5.2.6.8 a identificação dos responsáveis pela solicitação, pela avaliação da qualidade e pela ateste dos 
serviços realizados, os quais não podem ter nenhum vínculo com a empresa contratada. 
 



                                                                                                                                    
 

6. Procedimentos: 
6.1 - Atribuição Dos Profissionais: 

6.1.1 – Dos Auxiliares de Serviços Gerais – ASG’S 
6.1.1.1 - Restringir-se a sua área de atuação e evitar, a não ser que seja determinado pelas partes competentes, 
deslocar-se ou circular em outros setores; 
6.1.1.2 - Comunicar ao seu superior a falta de uniformes e EPI’s para a realização das tarefas; 
6.1.1.3 - Zelar pelo material e equipamento que fizer uso em suas tarefas diárias, devendo comunicar 
imediatamente ao seu superior qualquer extravio, dano ou desaparecimento dos mesmos, para as providências 
relativas os reparos e/ou reposição junto à CONTRATANTE (responsável pelo fornecimento); 
6.1.1.4 - Não atender qualquer solicitação dos servidores da administração que não tenha sido autorizada, a fim 
de se evitar a quebra da rotina previamente programada; 
6.1.1.5 - Controlar pequenos estoques de materiais inerentes às tarefas; 
6.1.1.6 - Manter o asseio e higiene pessoal, bem como estar devidamente uniformizado; 
6.1.1.7 - Apontar e comunicar, previamente, ao preposto ou ao seu superior, consertos necessários à 
conservação de bens e instalações para as providências relativas aos reparos e/ou reposição por parte da 
CONTRATANTE; 
6.1.1.8 - Vistoriar e comunicar ao seu superior as condições estruturais de cortinas e persianas, realizando a 
limpeza superficial; 
6.1.1.9 - Recolher objetos ou similares de terceiros (esquecidos e/ou perdidos), encaminhando ao seu superior, 
para localização de seu proprietário; 
6.1.1.10 - Executar as demais atividades compatíveis com a função: 
6.1.1.11 - Realizar, exclusivamente, as atividades para as quais foi contratado, e. 
6.1.1.12 - Manter a limpeza dos vidros das janelas. 

6.1.2 – Dos Encarregados (disponíveis para o prédio Sede e anexo da PMS). 
6.1.2.1 - Constatar a chegada dos funcionários, e fazer o encaminhamento dos mesmos para as áreas e tarefas; 
6.1.2.2 - Proceder a remanejamentos se necessário; 
6.1.2.3 - Distribuir o material para a execução das tarefas determinadas; 
6.1.2.4 - Fazer previsão e distribuição dos equipamentos e materiais necessários ao setor; 
6.1.2.5 - Avaliar as condições de limpeza nas áreas; 
6.1.2.6 - Verificar o cumprimento das técnicas de limpeza dos auxiliares de serviços gerais; 
6.1.2.7 - Fiscalizar a execução das tarefas conforme cronograma de serviços das áreas; 
6.1.2.8 - Percorrer as áreas que estão sob sua responsabilidade e solucionar problemas; 
6.1.2.9 - Controlar a circulação dos funcionários no horário das refeições; 
6.1.2.10 - Gerenciar e supervisionar a qualidade dos serviços das áreas sob sua responsabilidade; 
6.1.2.11 - Manter disciplina no local de trabalho; 
6.1.2.12 - Orientar os funcionários sobre as prioridades do serviço; 
6.1.2.13 - Atender e dar prioridade a chamados de urgência, interrompendo a rotina sempre que necessário; 
6.1.2.14 - Auxiliar seu pessoal na realização de qualquer tarefa que exigir rapidez e urgência; 
6.1.2.15 - Proceder ao relatório em “Livro de Ocorrências” da contratada sob as ocorrências dos serviços 
executados, cumprimento dos cronogramas de terminais e irregularidades; 
6.1.2.16 - Zelar pela boa apresentação e higiene do pessoal em serviço; 
6.1.2.17 - Fazer cumprir as normas institucionais; 
6.1.2.18 - Responder pela ordem e estética das áreas sob sua responsabilidade; 
6.1.2.19 - Manter contato permanente com o gestor de contrato/fiscal da Unidade; 
6.1.2.20 - Participar das etapas do processo de treinamento e reciclagem dos funcionários; 
6.1.2.21 - Avaliar o desempenho dos serviços dos auxiliares; 
6.1.2.22 - Participar na avaliação da qualidade das atividades desenvolvidas; 

6.1.3 - Dos Artífices: 
6.1.3.1 - Efetuar tarefas de manutenção, consertos e reparos de bens móveis e imóveis. 
6.1.3.2 - Relatar sobre as necessidades de manutenção de cada tipo de bem durável; 
6.1.3.3 - Solicitar o material necessário para os reparos e consertos. 
6.1.3.4 - Atuar em conformidade com as determinações superiores; 
6.1.3.5 - Auxiliar nos pequenos reparos dos bens imóveis, como: serviços de alvenaria, pintura, hidráulica, 
elétrica, etc., e. 
6.1.3.6- Executar outras tarefas da mesma natureza e de igual nível de complexidade. 

6.1.4 – Das Copeiras: 
6.1.4.1 - Manipular e preparar café, água, chá, sucos, etc., no recinto das copas, em horário a ser especificado 
pela Administração, e ainda em reuniões, eventos ou sempre que determinado pela CONTRATANTE. Durante 
o preparo do café, a copa deverá permanecer limpa, principalmente o piso, no sentido de evitar acidentes; 
6.1.4.2 - Manter sempre as garrafas térmicas limpas e transportá-las aos pontos de café, bem como limpá-los e 
arrumá-los; 
6.1.4.3 - Recolher os vasilhames, garrafas, copos e outros utilizados, durante o expediente; 
Lavagem diária de todos os talheres, copos, pratos, etc., com emprego de detergentes biodegradáveis; 
6.1.4.4 - Limpeza frequente das copas, se necessário mais de uma vez ao dia, abrangendo não só a área de 
circulação (piso) como também os móveis e equipamentos (fogão, geladeira, etc.) nelas existentes, o que 
deverá ocorrer durante os intervalos do serviço de café, observando-se os aspectos de higiene, sempre 
cuidando para que não permaneçam quaisquer resíduos de alimentos ou gordura; 
6.1.4.5 - Limpeza geral diária em todas as dependências internas das demais copas (pias, sifões externos, 



                                                                                                                                    
 

torneiras, registros, trincos de portas e demais metais cromados; como também geladeira e demais 
equipamentos) utilizando produtos adequados para cada tipo, não prejudiciais à saúde humana, conservando-
se o mais rigoroso padrão de higiene, arrumação e segurança, sempre que necessário; 
6.1.4.6 - Limpeza geral dos móveis e equipamentos (mesas, carrinhos, balcões térmicos, fogões, cubas, mesas 
de inox, utensílios/eletrodomésticos de cozinha) com produtos apropriados, sempre que necessário; 
6.1.4.7 - Lavagem e limpeza completa, semanalmente, das paredes azulejadas, dos vidros, esquadrias, etc.; 
6.1.4.8 - Limpeza, semanal, com flanela úmida e sabão neutro de paredes pintadas, portas, rodapés e móveis da 
copa; 
6.1.4.9 - O lixo das copas deverá ser colocado em sacos plásticos que ofereçam resistência apropriada para 
transporte do mesmo, os quais deverão, ainda, estar acondicionados em recipientes providos de tampa e 
recolhidos sempre que necessário; 
6.1.4.10 - Será permitido o uso de esponja de aço para dar brilho em utensílios de metal; devendo ser utilizados 
agentes adequados de polimento quando for necessário dar brilho ou retirar manchas em utensílios de inox; 
6.1.4.11 - Os panos de chão utilizados nas copas deverão ser lavados na própria copa, em baldes separados e 
com o auxílio de luvas. A água de lavagem deve ser despejada no ralo; 
6.1.4.12 - Os panos de prato que forem utilizados para secagem de mãos deverão ser destinados 
exclusivamente para esta finalidade e mantidos rigorosamente limpos e asseados; 

6.1.5 – Supervisores (disponíveis para supervisão de todas as unidades) 
6.1.5.1 - Realizar supervisão de todos os postos de trabalho; 
6.1.5.2 - Conferir cartões de ponto; 
6.1.5.3 - Avaliar qualidade dos serviços 
6.1.5.4 - Proceder os remanejamentos, desligamentos e contratações, quando necessário; 
6.1.5.5 - Manter contato permanente com o gestor do contrato. 

6.1.6 – Dos Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização Predial: os serviços de conservação, limpeza e 
higienização predial, serão realizados pela empresa contratada na seguinte frequência: 

6.1.6.1 – Áreas Internas (Diariamente e Quando Solicitado): 
6.1.6.1.1 - Varrer e passar pano úmido em pisos, corredores, lances de escadas, elevadores, halls, rampas e 
demais áreas de circulação. 
6.1.6.1.2 - Limpar cinzeiros e lixeiras situados nas áreas de uso comum. 
6.1.6.1.3 - Limpar, desobstruir e desinfetar sanitários, pias, assentos e mictórios duas ou três vezes ao dia. 
6.1.6.1.4 - Limpar e polir metais como torneiras, sifões, válvulas, registros, fechaduras, etc. 
6.1.6.1.5 - Diariamente limpar por lavagem e desinfecção pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas.  
6.1.6.1.6 - Abastecer os sanitários com papel toalha, higiênico, sabonete líquido, sabonetes e pedras sanitárias, 
sempre que necessário. 
6.1.6.1.7 - Diariamente, recolher o lixo, principalmente dos sanitários, e acondicioná-lo conforme as normas 
legais vigentes, removendo-o para o local indicado pela Administração. 
6.1.6.1.8 - Efetuar limpeza geral e desinfecção de moveis e utensílios, incluindo pisos, tetos, paredes, 
divisórias, janelas, luminárias, espelhos, assentos, torneiras, áreas de circulação, quadros, placas indicativas, 
aparelhos telefônicos, maquinas, extintores de incêndio, bebedouros, hidrantes, portas e vidros das janelas. 
6.1.6.1.9 - Realizar a movimentação de bens, tais como: armários, cadeiras, sempre que solicitado pelo 
responsável. 
6.1.6.1.10 Higienizar e suprir os bebedouros com galões de água mineral utilizando material apropriado. 
6.1.6.1.11 - Manter desobstruídos os ralos de escoamento. 
6.1.6.1.12 - Retirar a poeira e resíduos, com produto adequado, dos quadros em geral. 
6.1.6.1.13 - Remover com pano úmido a poeira das mesas, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos 
das janelas. 
6.1.6.1.14 - Limpar adequadamente os equipamentos de extintores de incêndio. 
6.1.6.1.15 - Remover o lixo acondicionando-o em sacos plásticos, depositando-os no local indicado pela 
contratante para as respectivas lixeiras. 
6.1.6.1.16 - Executar os demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

6.1.7 – Semanalmente: 
6.1.7.1 - Varrer e passar pano úmido nos pisos de cimento, vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 
emborrachado dos interiores das salas duas vezes por semana; 
6.1.7.2 - Remover móveis, armários e arquivos dos seus locais para executar a limpeza do local sempre que for 
necessário; 
6.1.7.3- Quando for necessário, remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza duas vezes por 
semana. 
6.1.7.4 - Limpar com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas. 
6.1.7.5 - Passar pano úmido com álcool ou produto apropriado nos tampos de mesas, duas vezes por semana. 
6.1.7.6 - Vasculhar paredes e tetos para retirada de teias de aranha. 

6.1.8 – Quinzenalmente: 
6.1.8.1 - Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados das 
áreas de circulação. 
6.1.8.2 - Limpar tetos, marquises, paredes e rodapés. 
6.1.8.3 - Limpar as faces internas das vidraças, aplicando-lhes produtos ante embaçantes. 
6.1.8.4 - Lustrar o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados. 
6.1.8.5 - Limpar bebedouros de garrafão e geladeiras. 



                                                                                                                                    
 

 
6.1.9 – Mensalmente: 

6.1.9.1- Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica. 
6.1.9.2 - Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético. 
6.1.9.3 - Aspirar a poeira e limpar calhas e luminárias. 
6.1.9.4 - Limpar cortinas e persianas com equipamentos e produtos adequados. 
6.1.9.5 - Encerar e lustrar os pisos dos interiores das salas. 
6.1.9.6 - Remover manchas das paredes. 

6.1.10 – Semestralmente: 
6.1.10.1 - Efetuar lavagem das áreas acarpetadas. 

6.1.11 – Áreas Externas (Diariamente e Quando Solicitado): 
6.1.11.1 - Varrer as áreas pavimentadas. 
6.1.11.2 - Varrer e passar pano úmido nos pisos vinílicos, de mármore, cerâmica, de marmorite e 
emborrachados. 
6.1.11.3 - Retirar o lixo duas vezes ao dia e acondicioná-lo conforme as normas legais vigentes, removendo-o 
para local indicado pela Administração. 
6.1.11.4 Proceder à coleta seletiva de papéis, vidros, metais e plásticos para reciclagem e orgânicos, nos termos 
estabelecidos pela Administração. 
6.1.11.5 - Lavar as áreas cobertas destinadas à garagem/estacionamentos. 
6.1.11.6 - Lavar cinzeiros e lixeiras. 
6.1.11.7 - Recolher detritos e folhagens. 
6.1.11.8 - Todas as atividades devem seguir rigorosamente as normas de segurança do trabalho, não sendo 
permitidas atividades com altura superior a 2 metros. 
6.1.11.9 - Para as áreas externas a lavação deverá ser feita no turno diurno com isolamento da área 
(manutenção) e colocação de avisos/placas de alerta e recomendação de CUIDADO. 
6.1.11.10 - Nunca deverá ser jogada água quando existir tomadas de eletricidade na área de piso a ser limpa. 

6.1.12 – Sempre que Solicitado 
6.1.12.1 - Realizar quaisquer outros serviços similares aos do presente Termo de Referência, a critério da 
administração da Prefeitura Municipal da Serra, que não implique aumento de efetivo de pessoal ou de material 
e/ou equipamento para a sua execução. 

6.1.13 - Realizar a rápida cobertura nos postos de serviços, em caso de faltas legais ou não dos vigilantes efetivos; 
6.1.14 - Proceder ao isolamento dos locais de acidentes, crimes, furtos ou roubos, visando à preservação dos 
vestígios, com a finalidade de auxiliar uma eventual perícia técnica. 
6.1.15 – Dos Materiais/Equipamentos: 

6.1.15.1 - A aquisição e o fornecimento de todos os materiais de limpeza e higiene pessoal a serem utilizados 
nos serviços ficarão sob a responsabilidade da Contratante 
6.1.15.2 - A contratada deverá abastecer ininterruptamente, as dependências sanitárias, de papel higiênico, 
papel toalha, sabonetes líquidos e desinfetantes sem misturas. 
6.1.15.3 A Contratante fornecerá, em quantidade suficiente à execução dos serviços, equipamentos e máquinas. 
6.1.15. 4 - Os equipamentos, ferramentas e utensílios disponibilizados para a execução dos serviços deverão 
estar em perfeitas condições de funcionamento, correndo as despesas para a sua conservação e reposição a 
expensas da CONTRATANTE. 
6.1.15.5 - A reposição dar-se-á de forma imediata após a disponibilidade do equipamento. 
6.1.15.6 A CONTRATADA deverá cumprir, rigorosamente, as normas de segurança e medicina do trabalho 
recomendado pela legislação pertinente, fornecendo aos seus empregados, à disposição da contratante, os 
(EPI’s) equipamentos de proteção individual necessários à realização dos serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6.1.15.7 - A Contratante deverá disponibilizar o quantitativo de material de consumo com as suas devidas 
estimativas (mensal). 

 
7. Considerações Finais: 
7.1 - A principal missão da atividade meio é garantir a operacionalização integral das atividades fins e procurar 
preservar/conservar o bem público de forma contínua, eficiente, flexível, fácil, segura e confiável. Para atingir esse 
objetivo a Administração Pública Municipal da Serra busca, de forma racional e persistente, obter melhor emprego de 
seus recursos visando, incessantemente, atingir a eficácia e eficiência de suas ações. Algumas atividades, embora 
sejam consideradas auxiliares, são imprescindíveis para o funcionamento das Secretarias Municipais, onde podemos 
citar como exemplo: serviços de Limpeza predial, copeiragem, locação de mão de obra de artífice. 
7.2 – Esta Norma entrará em vigor na da de sua publicação. 
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ENCARREGADOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - ASG'SAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - ASG'S

Início

Restringir-se a sua área de atuação e evita, a não
ser que seja determinado pelas partes

competentes, deslocar-se ou circular em outros setores.

Constata a chegada dos funcionários, e
 fazer o encaminhamento dos mesmos

para as áreas e tarefas.

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Comunica ao seu superior a falta de uniformes e EPI’s
para a realização das tarefas.

Zela pelo material e equipamento que
fizer uso em suas tarefas diárias, devendo
comunicar imediatamente ao seu superior

qualquer extravio, dano ou desaparecimento
dos mesmos, para as providências relativas

os reparos e/ou reposição junto à
CONTRATANTE (responsável pelo fornecimento).

Não atende qualquer solicitação dos servidores da
administração que não tenha sido autorizada, a fim

de se evitar a quebra da rotina previamente programada.

Controla pequenos estoques de materiais
inerentes às tarefas.

Manter o asseio e higiene pessoal, bem como estar
devidamente uniformizado.

Apontar e comunicar, previamente, ao preposto
ou ao seu superior, consertos necessários à
conservação de bens e instalações para as

providências relativas aos reparos e/ou
reposição por parte da CONTRATANTE.

Vistoria e comunica ao seu superior as
condições estruturais de cortinas e

persianas, realizando a limpeza superficial.

Recolhe objetos ou similares de terceiros
(esquecidos e/ou perdidos), encaminhando

ao seu superior, para localização de seu
proprietário.

Executa as demais atividades compatíveis com a função.

Realiza, exclusivamente, as atividades para as quais foi contratado.

Mantém a limpeza dos vidros das janelas.

Procede a remanejamentos se necessário.

Distribui o material para a execução
das tarefas determinadas.

Faz previsão e distribuição dos equipamentos
e materiais necessários ao setor.

Avalia as condições de limpeza nas áreas.

Verifica o cumprimento das técnicas de limpeza
dos auxiliares de serviços gerais.
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ARTÍFICESENCARREGADOSENCARREGADOS

Fiscaliza a execução das tarefas conforme
cronograma de serviços das áreas.

Efetua tarefas de manutenção, consertos
e reparos de bens móveis e imóveis.

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Percorre as áreas que estão sob sua
responsabilidade e solucionar problemas.

Controla a circulação dos funcionários
no horário das refeições.

Mantém disciplina no local de trabalho.

Orienta os funcionários sobre as prioridades do serviço.

Zela pela boa apresentação e higiene do pessoal em serviço.

Faz cumprir as normas institucionais.

Responde pela ordem e estética das áreas sob
sua responsabilidade.

Mantém contato permanente com o gestor de
contrato/fiscal da Unidade.

Participa das etapas do processo de treinamento
e reciclagem dos funcionários.

Avalia o desempenho dos serviços dos auxiliares

Participa na avaliação da qualidade 
das atividades desenvolvidas.

Relata sobre as necessidades de manutenção
de cada tipo de bem durável.

Solicita o material necessário para
os reparos e consertos.

Atua em conformidade com as
determinações superiores.

Auxilia nos pequenos reparos dos bens imóveis,
como: serviços de alvenaria,

pintura, hidráulica, elétrica, etc.

Executa outras tarefas da mesma
natureza e de igual nível de complexidade.
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Auxilia seu pessoal na realização de qualquer tarefa
que exigir rapidez e urgência.

Procede ao relatório em “Livro de Ocorrências” da
contratada sob as ocorrências dos serviços executados,

cumprimento dos cronogramas de terminais
e irregularidades
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COPEIRASCOPEIRASCOPEIRAS

Manipula e preparar café, água, chá, sucos, etc.,
no recinto das copas, em horário a ser especificado
pela Administração, e ainda em reuniões, eventos
ou sempre que determinado pela CONTRATANTE.

Durante o preparo do café, a copa deverá
permanecer limpa, principalmente o piso,

no sentido de evitar acidentes;

O lixo das copas deverá ser colocado
em sacos plásticos que ofereçam

resistência apropriada para 
ransporte do mesmo, os quais

deverão, ainda, estar acondicionados
em recipientes providos de tampa e
recolhidos sempre que necessário.

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Recolhe os vasilhames, garrafas, copos e outros
utilizados, durante o expediente;

lavagem diária de todos os talheres,
copos, pratos, etc., com emprego de

detergentes biodegradáveis.

Limpeza frequente das copas, se necessário
mais de uma vez ao dia, abrangendo

não só a área de circulação (piso)
como também os móveis e equipamentos
(fogão, geladeira, etc.) nelas existentes,

o que deverá ocorrer durante os
intervalos do serviço de café, observando-se

os aspectos de higiene, sempre
cuidando para que não permaneçam

quaisquer resíduos de alimentos ou gordura.

Limpeza geral diária em todas as dependências
internas das demais copas (pias, sifões externos,

torneiras, registros, trincos de portas e demais
metais cromados; como também geladeira e

demais equipamentos) utilizando produtos
adequados para cada tipo, não prejudiciais à

saúde humana, conservando-se o mais rigoroso
padrão de higiene, arrumação e segurança,

sempre que necessário.

Limpeza geral dos móveis e equipamentos (mesas, carrinhos,
balcões térmicos, fogões, cubas, mesas de inox,utensílios/

letrodomésticos de cozinha) com produtos apropriados,
sempre que necessário.

Lavagem e limpeza completa, semanalmente,
das paredes azulejadas, dos vidros,

esquadrias, etc.

Limpeza, semanal, com flanela úmida e sabão
neutro de paredes pintadas, portas, rodapés

e móveis da copa.

Será permitido o uso de esponja de aço para dar
brilho em utensílios de metal; devendo ser

utilizados agentes adequados de polimento 
ando for necessário dar brilho ou retirar

manchas em utensílios de inox.

Os panos de chão utilizados nas copas deverão
ser lavados na própria copa, em baldes

separados e com o auxílio de luvas. 
A água de lavagem deve ser despejada no ralo.

Os panos de prato que forem utilizados
para secagem de mãos deverão ser
destinados exclusivamente para esta
finalidade e mantidos rigorosamente

limpos e asseados.
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SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E 

HIGIENIZAÇÃO PREDIAL
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIALSUPERVISORES

Realiza supervisão de todos os postos de trabalho

Diariamente, recolhe o lixo,
principalmente dos sanitários
 e acondicioná-lo conforme as

normas legais vigentes,
removendo-o para o loca

 indicado pela Administração.

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Confere cartões de ponto.

Avalia qualidade dos serviços.

Varrer e passar pano úmido em pisos, corredores,
lances de escadas, elevadores, halls, rampas e

demais áreas de circulação.

Limpar cinzeiros e lixeiras situados nas áreas de uso comum.

Limpar, desobstruir e desinfetar sanitários,
pias, assentos e mictórios duas ou três

vezes ao dia.

Limpar e polir metais como torneiras, sifões,
válvulas, registros, fechaduras, etc.

Efetua limpeza geral e desinfecção de moveis
e utensílios, incluindo pisos, tetos, paredes,

divisórias, janelas, luminárias, espelhos
 assentos, torneiras, áreas de circulação,

quadros, placas indicativas, aparelhos
telefônicos, maquinas, extintores de incêndio,

bebedouros, hidrantes, portas
e vidros das janelas.

Realiza a movimentação de bens, tais como:
armários, cadeiras, sempre que solicitado

pelo responsável.
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Mantém contato permanente com
o gestor do contrato.

Procede os remanejamentos, desligamentos e
contratações, quando necessário.

Diariamente limpar por lavagem e desinfecção pisos
dos sanitários, copas e outras áreas molhadas. 

Abastecer os sanitários com papel toalha, higiênico,
sabonete líquido, sabonetes e pedras sanitárias,

sempre que necessário.

Higieniza e supre os bebedouros com
galões de água mineral utilizando material

apropriado.

DIARIAMENTE OU QUANDO SOLICITADO:
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SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E 

HIGIENIZAÇÃO PREDIAL
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E 

HIGIENIZAÇÃO PREDIAL

Retira a poeira e resíduos, com produto adequado,
dos quadros em geral.

Lava os balcões e os pisos vinílicos,
de mármore, cerâmicos, de marmorite

e emborrachados das áreas de
circulação.

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Varre e passa pano úmido nos pisos de cimento,
vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e

emborrachado dos interiores das salas duas
vezes por semana.

Remove móveis, armários e arquivos dos
seus locais para executar a limpeza do local

sempre que for necessário.

Quando for necessário, remove capachos e
tapetes, procedendo a sua limpeza duas

vezes por semana.

Limpa com produto apropriado, as forrações
de couro ou plástico em assentos e poltronas.

Limpa tetos, marquises, paredes e rodapés

Limpa as faces internas das vidraças,
aplicando-lhes produtos ante embaçantes.

5/6
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Remove com pano úmido a poeira das
mesas, armários, arquivos, prateleiras,

peitoris, caixilhos das janelas.

Mantém desobstruídos os ralos de escoamento.

Passa pano úmido com álcool ou produto
apropriado nos tampos de mesas, duas

vezes por semana.

Vasculha paredes e tetos para retirada de
teias de aranha.

Lustra o mobiliário envernizado com produto
adequado e passar flanela nos móveis

encerados.

Limpa adequadamente os equipamentos
de extintores de incêndio.

Remove o lixo acondicionando-o em sacos plásticos,
depositando-os no local indicado pela

contratante para as respectivas lixeiras.

Executa os demais serviços considerados
necessários à frequência diária.

SEMANALMENTE: QUINZENALMENTE:

Limpa bebedouros de garrafão e geladeiras.
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SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E 
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SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E 

HIGIENIZAÇÃO PREDIAL

Limpa, com produtos adequados, divisórias e
portas revestidas de fórmica.

Lava as áreas cobertas destinadas à
garagem/estacionamentos.

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Efetua lavagem das áreas acarpetadas.

Varre as áreas pavimentadas.

Varre e passa pano úmido nos pisos vinílicos,
de mármore, cerâmica, de marmorite e

emborrachados.

Lava cinzeiros e lixeiras.

Recolhe detritos e folhagens.

6/7
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Limpa, com produto neutro, portas, barras
e batentes pintados a óleo ou verniz sintético.

Retira o lixo duas vezes ao dia e acondicioná-lo
Conforme as normas legais vigentes,
removendo-o para local indicado pela

Administração.

Procede à coleta seletiva de papéis, vidros,
metais e plásticos para reciclagem e orgânicos,
nos termos estabelecidos pela Administração.

Todas as atividades devem seguir rigorosamente
As normas de segurança do trabalho,
não sendo permitidas atividades com

altura superior a 2 metros.

Aspira a poeira e limpa calhas e luminárias.

Limpa cortinas e persianas com equipamentos
e produtos adequados.

Encera e lustra os pisos dos interiores das salas.

MENSALMENTE:

Para as áreas externas a lavação deverá ser
feita no turno diurno com isolamento da

área (manutenção) e colocação de 
avisos/placas de alerta e recomendação

de CUIDADO.

Remove manchas das paredes.

SEMESTRALMENTE:

ÀREAS EXTERNAS (QUANDO SOLICITADO)
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MATERIAIS/EQUIPAMENTOSSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL

ANEXO I - FLUXOGRAMA

A aquisição e o fornecimento de todos os materiais de limpeza e higiene pessoal
a serem utilizados nos serviços ficarão sob a responsabilidade da Contratante.

A contratada deverá abastecer ininterruptamente, as dependências sanitárias, de
papel higiênico, papel toalha, sabonetes líquidos e desinfetantes sem misturas.
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Nunca deverá ser jogada água quando existir tomadas
de eletricidade na área de piso a ser limpa.

Contratante fornecerá, em quantidade suficiente à execução dos serviços,
equipamentos e máquinas.

A Contratante deverá disponibilizar o quantitativo de material de consumo
com as suas devidas estimativas (mensal).

Realiza quaisquer outros serviços similares aos
do presente Termo de Referência, a critério da
administração da Prefeitura Municipal da Serra,
que não implique aumento de efetivo de pessoal

ou de material e/ou equipamento para a sua
execução.

Realiza a rápida cobertura nos postos de serviços, em caso
de faltas legais ou não dos vigilantes efetivos.

Procede ao isolamento dos locais de acidentes, crimes, furtos
ou roubos, visando à preservação dos vestígios, com a 

finalidade de auxiliar uma eventual perícia técnica.

SEMPRE QUE SOLICITADO

A CONTRATADA deverá cumprir, rigorosamente, as normas de segurança e medicina do
trabalho recomendado pela legislaçãopertinente, fornecendo aos seus empregados, à
disposição da contratante, os (EPI’s) equipamentos de proteção individual necessários

à realização dos serviços.

A reposição dar-se-á de forma imediata após a disponibilidade do equipamento.

Os equipamentos, ferramentas e utensílios disponibilizados para a execução dos serviços
deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, correndo as despesas para

a sua conservação e reposição a expensas da CONTRATANTE.

Fim
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tura do Controlador Geral do Município 
  

 
1. Finalidade:  
1.1 - Esta instrução normativa apresenta os procedimentos necessários para realizar a manutenção 
preventiva/corretiva da central de ar condicionado, utilizados instalada no Centro Administrativo da Prefeitura 
do Município da Serra. Uma manutenção preventiva deve possuir principalmente, um mapa de planejamento 
com as rotinas de controle, acompanhamento e inspeção de cada equipamento, além da ficha de cadastro e 
da ficha de histórico de equipamento. Os procedimentos básicos de manutenção devem ser planejados de 
acordo com o histórico dos equipamentos e enumerados na ordem de serviço e entregue ao mantenedor. A 
necessidade de pessoal treinado e certificado é uma exigência na manutenção, visto que muitos defeitos são 
introduzidos nos equipamentos pelos próprios mantenedores que não são qualificados para aquela função. 
Neste caso, é fundamental que os trabalhadores de manutenção sejam capacitados de forma contínua, para 
garantir a qualidade e vida útil do funcionamento destes equipamentos é considerada uma perda evitável que, 
geralmente, está relacionada à falta de manutenção preventiva/corretiva dos equipamentos. 
 
2. Abrangência: 
2.1 - Sede Administrativa da Prefeitura do Município da Serra. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
3.1 - Lei 8666/1993 
 
4. Conceitos: 
4.1 - Manutenção - É o conjunto de atividades técnicas destinadas a garantir a disponibilidade e a 
confiabilidade de equipamentos e sistemas segundo condições operacionais específicas. 

4.1.2 - Tipos de manutenção 
4.1.2.1 - Manutenção Preventiva 

4.2.1.1.1 Sistemática - É toda intervenção programada, com base em padrões preestabelecidos, 
visando manter a disponibilidade de equipamentos e sistemas. 
4.2.1.1.2 Preditiva (sob condições) É toda intervenção programada e subordinada a um 
acontecimento oriundo de acompanhamento de parâmetros preestabelecidos. 
4.2.1.2.1.3 - Manutenção Corretiva - É toda intervenção efetuada após falha, visando o 
restabelecimento das condições normais de operação de equipamentos e sistemas. 

4.2 - Operação - Consiste em atividades específicas de funcionamento, acompanhamento, leitura de dados e 
pequenos ajustes e atividades de conservação nos equipamentos/sistemas conforme condição e 
necessidade dos usuários. 
4.3 - Reformas e melhorias - Ações que visam a melhorias/modificações no projeto original, buscando corrigir 
falhas de projeto/concepção, aumentar o rendimento operacional ou adequar o sistema às necessidades 
específicas de segurança, performance e confiabilidade. 
4.4 - Segurança do trabalho - As atividades de segurança do trabalho serão de responsabilidade do órgão e 
seguirão o Programa Básico de Segurança Anual desenvolvido em conjunto com o usuário, que abrangerá 



                                                                                                                                    
 

atividades de inspeção de segurança, análise e mapeamento de risco, reuniões de segurança e de Cipa, 
seminários de segurança e, principalmente, treinamentos específicos. 
4.5 - Medicina e higiene do trabalho - Buscando atender à legislação vigente, todos os funcionários do órgão 
farão exames médicos (clínicos e laboratoriais) pré-admissionais, periódicos e demissionais, conforme bateria 
de exames específicos para cada cargo definida em conjunto com o usuário e atendimento à legislação em 
vigor. Serão especificados, sempre, os procedimentos para atendimentos de emergência e primeiros 
socorros, em caso de acidentes, inclusive com indicação de hospitais para a remoção. 
 
5. Competência e Responsabilidade 
5.1 - Empresa Contratada 

5.1.1 - Gerenciamento: 
5.1.1.1 - Estabelecer filosofias e políticas de manutenção; 
5.1.1.2 - Elaborar plano estratégico global da manutenção; 
5.1.1.3 - Estabelecer diretrizes, metas, prioridades e níveis de eficiência; 
5.1.1.4 - Sugerir medidas administrativas; 
5.1.1.5 - Elaborar e acompanhar orçamento de manutenção; 
5.1.1.6 - Definir e propor investimentos; 
5.1.1.7 - Manter padrões éticos assegurando a imagem do órgão; 
5.1.1.8 - Elaborar e propor plano de carreira e treinamento da unidade operacional sugerindo 
aproveitamento e desenvolvimento pessoal; 
5.1.1.9 - Solicitar estudos e desenvolvimento; 
5.1.1.10 - Avaliar desempenho e corrigir desvios assegurando as interfaces; 
5.1.1.11 - Garantir e apresentar resultados estabelecidos no planejamento do órgão; 
5.1.1.12 - Aprovar documentação técnica produzida; 
5.1.1.13 - Analisar documentação técnica dos contratos; 
5.1.1.14 - Fazer cumprir normas e procedimentos da empresa 

5.1.2 - Planejamento 
5.1.2.1 - Estabelecer metas de trabalho para o período; 
5.1.2.2 - Desenvolver o plano de trabalho para a consecução das metas estabelecidas; 
5.1.2.3 - Analisar e identificar serviços passíveis de planejamento; 
5.1.2.4 - Estudar e estabelecer métodos e processos de planejamento; 
5.1.2.5 - Definir sequências e períodos de intervenção; 
5.1.2.6 - Definir parâmetros de gestão da manutenção; 
5.1.2.7 - Estabelecer os programas de treinamento da área operacional; 
5.1.2.8 - Propor métodos, parâmetros e orientação para elaboração da programação; 
5.1.2.9 - Avaliar relatórios gerenciais de 

5.1.3 - Programação 
5.1.3.1 - Elaborar e priorizar a relação de serviços a executar; 
5.1.3.2 - Definir junto ao cliente as paradas dos equipamentos e/ou instalações; 
5.1.3.3 - Alocar recursos; 
5.1.3.4 - Programar os serviços de manutenção; 
5.1.3.5 - Emitir as ordens de manutenção programadas. 

5.1 4 - Execução: 
5.1.4.1 - Cumprir normas e procedimentos do órgão; 
5.1.4.2 - Rever e fazer cumprir regras de segurança nos serviços a executar; 
5.1.4.3 - Viabilizar recursos para os serviços; 
5.1.4.4 - Alocar/distribuir recursos necessários para a execução dos serviços; 
5.1.4.5 - Executar os serviços programados; 
5.1.4.6 - Identificar as necessidades de treinamento; 
5.1.4.7 - Garantir a qualidade de execução a cada fase; 
5.1.4.8 - Analisar a necessidade de troca ou substituição de conjuntos, peças e subconjuntos; 
5.1.4.9 - Consultar dados técnicos de execução; 
5.1.4.10 - Registrar dados técnicos de execução; 
5.1.4.11 - Apropriar recursos empregados nos serviços; 
5.1.4.12 - Detectar/analisar a origem da falha ou defeito; 
5.1.4.13 - Propor melhorias e novos métodos de trabalho; 
5.1.4.14 - Fornecer subsídios para a elaboração de orçamento de custo; 
5.1. 4.15 - Elaborar e liberar relatórios técnicos para pagamento de fornecedores; 
5.1.4.16 - Manter imagem e relacionamento junto aos usuários; 
5.1.4.17 - Analisar a documentação técnica do contrato) - Elaborar orçamento de serviços 
específicos/não sistemático; 
5.1.4.18 - Garantir o custo da unidade operacional; 
5.1.4.19 - Emitir as ordens de manutenção não programadas 

5.1.5 - Controle  
5.1.5.1 - Manter acervo técnico atualizado; 
5.1.5.2 - Analisar dados de manutenção; 
5.1.5.3 - Apresentar relatórios gerenciais de manutenção; 
5.1.5.4 - Divulgar indicadores de desempenho da função operacional; 



                                                                                                                                    
 

5.1.5.5 - Detectar e informar desvios para planejamento e programação; 
5.1.5.6 - Analisar custos de serviços específicos; 
5.1.5.7 - Auditar a satisfação dos usuários e os benefícios produzidos pelo sistema de ar. 

5.1.6 - Elaboração De Estudos De Manutenção 
5.1.6.1 - Desenvolver a aplicação de novos métodos e sistemas; 
5.1.6.2 - Estudar novas tecnologias, materiais e processos; 
5.1.6.3 - Estudar o desempenho e confiabilidade de equipamentos; 
5.1.6.4 - Elaborar estudos técnico-econômico operacionais de substituição e adequação de 
equipamentos e sistemas; 
5.1.6.5 - Estudar, revisar e completar projetos de equipamentos, componentes e instalações; 
5.1.6.6 - Estudar a nacionalização, padronização e substituição de componentes; 
5.1.6.7 - Apresentar estudos e desenvolvimentos realizados; 
5.1.6.8 - Solicitar pesquisas e estudos específicos; 
5.1.6.9 - Desenvolver parcerias técnicas; 
5.1.6.10 - Aprimorar o manual da função manutenção 

5.1.7 - Inspeção 
 5.1.7.1 - Monitorar os padrões de qualidade estabelecidos; 
 5.1.7.2 - Analisar a documentação técnica; 
 5.1.7.3 - Realizar inspeção, identificando falhas e analisando defeitos; 
 5.1.7.4 - Definir necessidades de intervenção; 
 5.1.7.5 - Identificar e comunicar falhas de evidências à execução; 
 5.1.7.6 - Emitir relatórios de inspeção não sistemáticos; 
 5.1.7.7 - Fornecer subsídios quantitativos para estudos de performance e confiabilidade de 
equipamentos. 

5.1.8 - Plano de ação operacional 
5.1.8. 1 - Central de atendimento ao usuário - Consulta técnica - Consiste em solicitação para 
verificação e/ou emissão de laudo técnico, com atendimento do usuário quanto à necessidade de 
intervenção técnica em sua instalação. 
5.1.8.2 - Solicitação de orçamento - É a solicitação explícita do cliente para a formação de uma 
proposta técnico-comercial para a solução de um problema ou necessidade de instalação de 
equipamento. 
5.1.8.3 - Atendimento de emergência - São todos os atendimentos feitos, mediante solicitação, que 
interrompam as atividades previamente programadas, dentro ou fora do horário normal de trabalho. 
As solicitações poderão ser feitas, por qualquer meio de comunicação, a qualquer momento do 
período de 24 horas, para o setor de plantão.  

5.1.9 - Cadastramento 
5.1.9.1 - Dados gerais - Consiste na especificação de dados técnicos gerais, relativos ao 
sistema/equipamentos, de forma a identificar a que órgão pertence, o seu fabricante, tipo e modelo. 
5.1.9.2 - Dados específicos. Consistem na especificação de dados técnicos particulares do 
sistema/equipamento como sua localização, números sequenciais e principais componentes. 

5.1.10 - Diagnose 
5.1.10.1 - Diagnose técnica - Consiste na identificação de pontos falhos no sistema/equipamento com 
relação às condições de projeto/trabalho, principalmente sob os aspectos de segurança e 
performance e levantamento de necessidades de adequação/melhorias principalmente sobre os 
aspectos de redução de custos e vida útil. 
5.1.10.2 - Diagnose comercial - Consiste no levantamento da situação inicial verso a necessidade de 
adequação a novos modelos de produção e ao atendimento às expectativas e necessidades do 
usuário. 

5.1.11 – Planejamento - Consiste na distribuição ao longo do tempo/calendário de todos os recursos 
disponíveis, levando em consideração o tempo (clima), os objetivos e metas do cliente, a sazonalidade 
(se houver) e a disponibilidade operativa das instalações e equipamentos. 
5.1.12 - Mobilização de recursos 

5.1.12.1 - Seleção e contratação de recursos humanos - Consiste na seleção e contratação de 
profissionais necessários a atender a demanda definida, dentro das diretrizes básicas de capacitação 
técnica e psicológica (no mínimo com perfis estabelecidos para as funções básicas), e treinamentos 
introdutórios para atendimento aos serviços do órgão e das características particulares de cada 
usuário. 
5.1.12.2 - Suprimentos - É a preparação e controle de materiais (de consumo e sobressalentes). Será 
feita com base em listas definidas em conjunto com o usuário, conforme as necessidades das 
instalações, e que poderão ser de controle e/ou de fornecimento do órgão e/ou conforme contrato. 
5.1.12.3 - Ferramentas/oficina - É o fornecimento de todo o ferramental individual e coletivo, 
permanente na instalação ou não, necessário à execução dos serviços e conforme negociação com o 
órgão. 
5.1.12.4 - Transporte - É o fornecimento de todo o transporte interno e externo, vertical ou horizontal 
de pessoal, material e ferramentas/equipamentos, conforme negociação com o órgão. 
5.1.12.5 - Recursos financeiros - É o fornecimento de todos os recursos financeiros para a adequada 
execução dos serviços. 



                                                                                                                                    
 

5.1.12.6 - Outros serviços - É o fornecimento de outros serviços, como alimentação, por exemplo, que 
ficarão a cargo do órgão ou do usuário. 

5.1.13 - Programação - Consiste na programação dos serviços a partir da definição de quem irá fazer, 
como e quando, mediante a disponibilidade dos recursos necessários e de acordo com a liberação do 
órgão. 

 
6 - Procedimentos: 
6.1 – Execução da manutenção preventiva 

6.1.1 – Realiza a inspeção operacional - Acompanhamento do estado/condição dos 
equipamentos/sistemas, bem como da tendência do desempenho dos mesmos (caráter preditivo), 
permitindo prever as falhas, os defeitos e as necessidades de ajustes ou reparos. 

6.1.1.1 - Manutenção preventiva sistemática: 
6.1.1.1.1 – executa, por meio dos dados preestabelecidos e/ou detectados nas inspeções, ações 
com o objetivo de eliminar os defeitos e as irregularidades constatadas, de modo a evitar falhas e 
conservar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para a performance. Os 
trabalhados de manutenção preventiva serão geridos por ordens de manutenção específicas para 
cada equipamento, que conterão as atividades executadas, os dados operacionais dos mesmos e 
serão distribuídos buscando a otimização dos recursos. 
6.1.1.1.2 – Aciona a empresa contratada para executar a manutenção preventiva sistemática. 

6.1.1.2 - Manutenção preventiva (sob condição): 
6.1.1.2.1 - Realiza a inspeção operacional para acompanhar os parâmetros específicos que 
espelham o desempenho dos equipamentos.  
6.1.1.2.2 - Definir as intervenções necessárias para evitar falhas no sistema. Por meio, também, 
do “estudo de engenharia” (acompanhamento do histórico dos equipamentos). 

6.1.1.2.2.1 - Definir as intervenções que corrijam possíveis defeitos 
6.1.1.2.2.2 - Elaborar programas de serviços específicos para cada equipamento. Tal medida 
possibilita a adoção de um sistema personalizado de manutenção, em que são consideradas 
todas as variáveis que influenciam no rendimento operacional do equipamento, com retorno 
operacional e econômico. 

6.2 – Execução da manutenção corretiva e/ou serviços eventuais: 
6.2.1- A SEAD/DATA recebe a demanda 
6.2.2 – Detecta, pela inspeção e/ou manutenção preventiva os parâmetros específicos que espelham o 
desempenho dos equipamentos.  
6.2.3 – Aciona a equipe de engenharia de manutenção/ Auxiliar de mecânico/eletricista/artífice 
especializado/ Mecânico de refrigeração, da empresa contratada, para executar a manutenção corretiva 
e/ou serviços adicionais. 

6.2.3.1 - Engenharia de Manutenção: 
6.2.3.1.1 - Analisar equipamentos/sistemas instalados e estabelecer planos de 
manutenção/inspeção adequados às condições específicas de uso ou do meio onde estão 
instalados; 
6.2.3.1.2 - Determinar rotinas para execução das atividades e elaborar/atualizar procedimentos 
de inspeção e manutenção preventiva corretiva; 
6.2.3.1.3 - Analisar as perdas de condição operacional previamente existente, determinar as 
causas e as possíveis soluções; 
Identificar e especificar “necessidades de introdução de melhoria ou modificação”, 
apresentando especificamente o porquê da necessidade de melhoria ou modificação e que 
característica precisa ser alterada; 
6.2.3.1.4 - Diagnosticar quebras e analisar falhas de equipamentos, fornecendo dados para a 
solução dos problemas; 
6.2.3.1.5 - Avaliar novas instalações sob o ponto de vista de adequação às necessidades do 
cliente; 
6.2.3.1.6 - Elaborar estudos de nacionalização e padronização; 
6.2.3.1.7 - Avaliar subfornecimento do órgão. 

6.2.3.2 - Auxiliar de mecânico/eletricista/artífice especializado: 
6.2.3.2.1 – Executa, com acompanhamento, serviços de manutenção industrial ou predial, 
auxiliando o mecânico/eletricista. 

6.2.3.3 - Mecânico de refrigeração: 
6.2.3.3.1 - Executa serviços de manutenção em sistemas de refrigeração e ar condicionado, 
assegurando o padrão técnico de qualidade do órgão; 
6.2.3.3.2 - Emiti relatórios técnicos dos serviços prestados; 

6.2.4 - Restabelece o padrão operacional original dos equipamentos/sistemas de qualquer natureza 
(mecânica, elétrica, etc.) detectadas. As tarefas de qualquer natureza Os serviços eventuais, 
principalmente de oficina, serão executados em apoio a todos os serviços preventivos e corretivos. 

 
 
 
7 - Considerações Finais: 



                                                                                                                                    
 

7.1 - Esta Instrução Normativa tem como objetivo orientar a instalação de equipamentos de refrigeração e 
assim, garantir o seu perfeito e contínuo funcionamento, minimizando ao máximo os riscos, como também 
proporcionar uma maior longevidade desses equipamentos a partir de procedimentos corretos de 
manutenção.  
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1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos para o controle e prestação de contas dos convênios 
concedidos. 
 
2. Abrangência: 

Secretarias Municipais do Município da Serra. 
 
3. Base Legal e regulamentar. 

Instrução Normativa/STN nº 01 de 1997 e suas alterações. 
Decreto Municipal nº 2.709/2010 - Alterado pelo Decreto Municipal N° 3509, de 1º de fevereiro de 2011. 
Decreto Federal nº 6.170 de 2007. 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Lei Orçamentária Anual. 
Decreto Municipal N° 3509, de 1º de fevereiro de 2011. 
Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964. 
Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000. 
Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (para convênios com recurso de Doação do 
FIA). 
Lei Municipal nº 3.898/2012 (para convênios com recurso de Doação do FIA). 
 
4. Conceitos 

Prestação de Contas: é a apresentação de todas as informações à concedente conforme estabelecido no 
convênio e seus aditivos, sobre a execução do projeto. O exame de prestação de contas abrange os aspectos 
relativos à execução física, ou seja, o cumprimento dos objetivos pactuados e os financeiros que se referem à 
constatação da aplicação dos recursos de acordo com o Termo de Convênio e seu correspondente Plano de 
Trabalho, observada a legislação vigente. 
Termo de Convênio: instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros entre órgãos e/ou 
entidades da administração pública e/ou privada sem fins lucrativos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art116


Concedente: É o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, responsável pela transferência 
de recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto 
do convênio. 
Convenente: É o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, 
consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a administração pública pactua a 
execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco.  
Plano de Trabalho: documento que contempla o planejamento das ações que serão realizadas durante o 
período de execução. 
Objeto pactuado: produto do convênio ou contrato de repasse ou termo de cooperação, observados o Plano 
de Trabalho e suas finalidades. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 

Compete a Prefeitura Municipal da Serra através da Secretaria Municipal responsável pelo convênio, 
acompanhar a elaboração do convênio, fiscalizar e monitorar a execução do seu objeto pactuado através das 
prestações de contas parciais e finais, visando o cumprimento das atividades propostas pelo convenente 
(Entidade). 
 
6. Procedimentos: 

6.1 - Critérios e procedimentos básicos para o controle e prestação de contas dos convênios concedidos: 
6.1.1 – A convenente protocola o oficio encaminhando à secretária (o) da pasta juntamente com a 
documentação, conforme decreto nº 2709/2010 para a celebração dos convênios. 
6.1.2 – A secretária (o) da pasta se manifesta e encaminha para as Gerências (Proteção Social 
Básica/Proteção Social Especial) para análise técnica do processo. 
6.1.3 – As Equipes Técnicas das Gerências (Proteção Social Básica/Proteção Social Especial) fazem a análise 
dos documentos apresentados (relatório de atividades) na prestação de contas do convênio e posteriormente 
encaminham o processo para a Equipe técnica financeira analisar; 
6.1.4 – A Equipe Técnica faz a análise contábil e emite parecer Técnico/Financeiro. 
            6.1.4.1 – Se a prestação de contas estiver regular, encaminha-se o processo à secretária 
recomendando sua aprovação; 
            6.1.4.2 – Se a prestação de contas apresentar irregularidades/inconsistências notifica-se o convenente 
sobre o parecer; 
            6.1.4.3 – Não regularizada a situação, faz-se a suspensão do repasse e notifica-se a convenente a 
sanar as irregularidades/inconsistências. Após o vencimento do prazo, não sanadas as 
irregularidades/inconsistências, instauram-se pela secretária tomada de contas especial; 
             6.1.4.4 – Sanadas as irregularidades/inconsistências pela convenente, a prestação de contas seguirá 
para parecer conclusivo. 
6.1.5 – A equipe Técnica e Financeira emite parecer recomendando à secretária (o) da pasta quanto à 
aprovação da prestação de contas.  
6.1.6 – A Secretária (o) aprova ou rejeita a prestação de contas. 
6.1.7- A Secretária (o) encaminha à SEFA/DC para ciência do parecer da referida prestação de contas. 
6.1.8- A SEFA/DC toma ciência e retorna à secretaria de origem para as demais providências. 
6.1.9- A Secretária providencia o arquivamento da prestação de contas. 

 
7. Considerações Finais: 

A principal fonte de avaliação dos convênios é a prestação de contas. A prestação de contas dos convênios 
busca demonstrar se o recurso público foi usado de maneira correta, atingindo o objetivo proposto no mesmo 
e sua análise e pareceres conclusivos são instrumentos que atestam a correta execução do objeto pactuado. 
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1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal da Serra, referentes aos recursos 
captados através de convênios, contratos de repasse, termos de cooperação e termos de compromisso nas fases: 
assinatura do termo, recebimento, execução e prestação de contas. 

2. Abrangência: 

Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal da Serra 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Instrução Normativa STN nº 01/97 

Lei Federal nº 9.452/97 

Lei Federal nº 4.320/64 

Decreto Federal nº 6.170/2007 

Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011 

Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006 

Decreto Federal nº 93.872/1986 

4. Conceitos: 
Convênio – Acordo ou ajuste que disciplina a transferência de recursos públicos e tenha como partícipe órgão da 

administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, que esteja gerindo recursos orçamentários, 

visando à execução de plano de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua 

cooperação. 

Contrato de Repasse – Instrumento administrativo por meio do qual a transferência dos recursos financeiros processa-

se por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, atuando como mandatária da União; 

Concedente- Órgão da Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, responsável pela 

transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do 

objeto do convênio. 

Proponente - É o órgão ou entidade pública ou privada sem fins lucrativos, credenciada, que manifeste, por meio de 

proposta de trabalho, interesse em firmar instrumento regulado pela Portaria Interministerial n° 507/2011. 



                                                                                                                                    
 

Convenente - órgão da Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, bem como entidade 

privada sem fins lucrativos, com o qual a administração pública pactua a execução de plano de trabalho, 

projeto/atividade ou evento mediante a celebração de convênio. 

Contrapartida - parcela de recursos próprios que o convenente aplica na execução do objeto do convênio. 

Objeto – o produto do convênio, observados o plano de trabalho e as suas finalidades. 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a Controladoria Geral do Município, controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento. 

Compete à Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos registrar, revisar e divulgar a Norma 

de Procedimento. 

6. Procedimentos: 
6.1 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos (CG/CACC) 

6.1.1 - Identifica fontes de recursos financeiros. 

6.1.2 - Informa para as Secretaria Executora, por meio de Comunicação Interna (CI). 

6.2 – Secretaria Executora 

6.2.1 - Planeja com autorização do Ordenador de Despesa e adequação orçamentária. 

6.2.2 - Elabora a consulta prévia em conjunto com a CG/CACC, de acordo com a sistemática do órgão Concedente. 

6.2.3 - Elabora o Projeto e solicita abertura de conta específica à CG/CACC, por meio de Comunicação Interna (CI). 

6.3 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos (CG/CACC) 

6.3.1 – Solicita, por meio de Comunicação Interna (CI), à Secretaria de Finanças (SEFI) a abertura de conta específica. 

6.3.2 - Encaminha para a Secretaria Executora o número da conta específica. 

6.4 – Secretaria Executora 

6.4.1 - Elabora o Plano de Trabalho, conforme sistemática do órgão Concedente. 

6.4.2 - Encaminha para CG/CACC a documentação necessária (o Projeto, Plano de Trabalho, dotação orçamentária 

referente à contrapartida, Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial, dentre outros), devidamente assinada pelos 

técnicos responsáveis (com exceção do Plano de Plano, que deverá ser assinado pelo Prefeito), no prazo de até 15 dias 

úteis que antecedem o prazo estabelecido pelo órgão Concedente. 

6.5 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos (CG/CACC) 

6.5.1 - Revisa o Projeto e o Plano de Trabalho e anexa documentos do Município solicitados pelo órgão  

Concedente. 

6.5.2 – Depois de revisado, encaminha toda a documentação para o Gabinete do Prefeito (CG/GP) para assinatura. 

6.6 – Gabinete do Prefeito (CG/GP) 

6.6.1 - Providencia a assinatura do Plano de Trabalho e de outros documentos em que seja necessária a assinatura do 

Prefeito. 

6.6.2 - Encaminha à CG/CACC. 

6.7 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos (CG/CACC) 

6.7.1 - Encaminha a documentação para o órgão Concedente. 

6.7.2 - Acompanha o recebimento da documentação pelo órgão Concedente, numeração de protocolo e aprovação do 

Plano de Trabalho. 

6.7.3 - Acompanha o recebimento do Termo de Convênio para assinatura do representante legal. 

6.7.4 - Encaminha ao CG/GP, para assinatura, o Termo de Convênio enviado pelo órgão Concedente. 

6.8 – Gabinete do Prefeito (CG/GP) 

6.8.1 - Providencia a assinatura do Termo de Convênio enviado pelo órgão Concedente. 

6.8.2 - Encaminha à CG/CACC. 

6.9 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos (CG/CACC) 

6.9.1 - Encaminha o Termo de Convênio assinado pelo representante legal do Município para o órgão Concedente. 



                                                                                                                                    
 

6.9.2 - Acompanha a devolução do Termo de Convênio assinado e a publicação oficial realizada pelo órgão Concedente. 

6.9.3 - Arquiva no setor uma via original do Termo de Convênio. 

6.9.4 - Abre processo administrativo com ofício, cópia do Termo de Convênio assinado pelo Município, Plano de Trabalho 

aprovado, cópia da publicação e encaminha para a Secretaria Executora. 

6.9.5 - Acompanha a liberação dos recursos na conta vinculada e providencia a notificação aos partidos políticos, 

sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no Município. 

6.9.6 – Comunica formalmente a Secretaria Executora o recebimento dos recursos. 

6.9.7 – Comunica formalmente a Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade (SEFA/DC) o recebimento dos 

recursos, com o número da conta, secretaria executora e número do convênio. 

6.10 – Secretaria da Fazenda - Departamento de Contabilidade (SEFA/DC) 

6.10.1 – Providencia os registros e controles contábeis. 

6.11 – Secretaria da Fazenda (SEFA) 

6.11.1 - Providencia a aplicação dos recursos no mercado financeiro, de acordo com legislação vigente. 

EXECUÇÃO 

6.12 – Secretaria Executora 

6.12.1 - Recebe o processo com o Termo de Convênio e Plano de Trabalho aprovado. 

6.12.2 - Indica formalmente o responsável pela gestão do Convênio e dá ciência ao Gestor. 

6.13 – Secretaria Executora  

6.13.1 - Executa e acompanha o convênio, conforme Plano de Trabalho e cronograma de desembolso, observando o 

prazo de vigência. 

6.13.2 - Solicita à CG/CACC a senha de acesso para consulta dos extratos de conta bancária e faz o seu 

acompanhamento. 

6.13.3 - Providencia o cadastramento do Termo de Convênio no Sistema de Contratos do Município (TECTRILHA) e 

anexa ao processo o espelho do Convênio. 

6.13.4 – Providencia junto a Comissão Permanente de Licitação a contratação de bens e serviços previstos no Plano de 

Trabalho, informando as fontes de recursos. 

6.13.5 - Providencia documentação referente ao certame licitatório para a CG/CACC encaminhar ao órgão  

Concedente.   

6.13.6 Providencia relatórios parciais, conforme sistemática do órgão Concedente. 

6.13.7 - Providencia, caso necessário, reformulação do plano de trabalho para prorrogação da vigência ou aditivo de 

valor, sob supervisão da CG/CACC. 

6.14 – Secretaria Executora 

6.14.1 - Mantém organizados, ordenados e separados, os processos e documentos relacionados a cada convênio. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 

6.15 – Secretaria Executora 

6.15.1 - Providencia a relação de pagamentos efetuados. 

6.15.2 - Solicita à SEFA a desaplicação dos recursos, através de Comunicação Interna (CI), informando o término de 

vigência do convênio. 

6.15.3 - Arquiva a Comunicação Interna no processo administrativo. 

6.16 – Secretaria da Fazenda - Departamento Financeiro (SEFA/DF) 

6.16.1 - Desaplica os recursos e comunica a Secretaria Executora.  

.6.17 – Secretaria Executora  

6.17.1 - Verifica no Extrato da conta bancária a desaplicação do recurso. 

6.17.2 - Providencia o preenchimento dos demais formulários de prestação de contas, de acordo com a sistemática do 

órgão Concedente. 



                                                                                                                                    
 

6.17.3 - Solicita à SEFI, via processo, a devolução do saldo, através do preenchimento da guia de recolhimento, com 

autorização do Ordenador de Despesa. 

6.18 – Secretaria da Fazenda - Departamento Financeiro (SEFA/DF) 

6.18.1 - Devolve o saldo e encaminha o processo para o Gestor do Convênio. 

6.19 – Secretaria Executora  

6.19.1 - Solicita à SEFI/DC, extrato da conta bancária do período do recebimento da 1ª parcela até o último pagamento e 

conciliação bancária, quando for o caso. 

6.20 – Secretaria da Fazenda - Departamento de Contabilidade (SEFA/DC) 

6.20.1 - Providencia o extrato da conta bancária do período do recebimento da 1ª parcela até o último pagamento e 

conciliação bancária, quando for o caso, e encaminha para o Gestor do Convênio. 

6.21 – Secretaria Executora 

6.21.1 - Conclui a prestação de contas, encaminha ao Ordenador de Despesa para assinatura quando for o caso. 

6.21.2 - Encaminha a prestação de contas para CG/CACC, para conferência. 

6.22 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos (CG/CACC) 

6.22.1 - Confere a prestação de contas, encaminha para CG/GP para assinatura do Prefeito. 

6.23 – Gabinete do Prefeito (CG/GP) 

6.23.1 - Providencia a assinatura da Prestação de Contas e encaminha para CG/CACC. 

6.24 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos (CG/CACC) 

6.24.1 - Envia a prestação de contas para o órgão Concedente. 

6.24.2 - Anexa ao processo principal o ofício de encaminhamento. 

6.24.3 - Acompanha o recebimento e aprovação da prestação de contas. 

6.24.4 - Registra no processo principal a aprovação pelo órgão Concedente. 

6.24.5 - Anexa ao processo principal o relatório de prestação de contas. 

6.24.6 - Dá ciência a Secretaria Executora da aprovação da prestação de contas. 

6.24.7 – Mantém arquivado o processo principal e a prestação de contas, por um período de 10 (dez) anos, contado da 

data em que foi aprovada a prestação de contas. 

6.25 – Secretaria Executora 

6.25.1 – Mantém, organizados, ordenados e separados, os processos e demais documentos relacionados a cada 

convênio por um período de 10 (dez) anos, contado da data em que foi aprovada a prestação de contas. 

7. Considerações Finais: 
7.1 - Havendo dificuldade na execução nos procedimentos externos ou internos convoca reunião com representantes  da 

CG/CACC e CGM. 

7.2 - A norma será utilizada, no que couber, para outras fontes de recursos externos. 

7.3 - Os prazos devem obedecer à vigência do convênio. 

7.4 - A fim de formar um histórico, cada Unidade Administrativa deve registrar e/ou anexar ao processo principal, os atos 

e providências adotadas com relação ao convênio. 

7.5 – Os registros e controles contábeis previstos no item 6.10.1 deverão ser efetuados em todas as fases do convênio. 

7.6 – Na elaboração do Plano de Trabalho deverão ser previamente consultadas as áreas competentes para aquisição 

de materiais e/ou serviços especiais. 
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Departamento Financeiro devolve o saldo e encaminha o processo para 
o Gestor do Convênio   

Solicita a SEFA, via processo a devolução do saldo, através do 
preenchimento da guia de recolhimento, com autorização do 

Ordenador de Despesas 

Solicita à SEFA/DC extratos da conta bancária do período do 
recebimento da 1ª parcela até o ultimo pagamento e conciliação 

bancária, quando for o caso. 

5

SECRETARIA DE FAZENDA

Providencia o extrato da conta bancária do período do recebimento da 1ª 
parcela até o ultimo pagamento e conciliação bancária, quando for o 

caso, e encaminha para o Gestor do Convênio

Conclui a Prestação de Contas, encaminha para o Ordenador de 
Despesas para assinatura quando for o caso 

Encaminha a Prestação de Contas para CG/CACC, para 
conferência

Confere a Prestação de Contas, e encaminha para CG/GP para 
assinatura 

Envia a prestação de contas para o Órgão Concedente

Mantém organizados, ordenados e separados os processos e demais 
documentos relacionados a cada convênio por um período de 10 (dez) 

anos, contados da data em que foi aprovada a prestação de contas

5
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Mantém arquivado o processo principal e a prestação de contas, por um 
período de 10 (dez) anos, contados da data em que foi aprovada a 

Prestação de Contas

Registra no Processo Principal a aprovação pelo Órgão Concedente

Acompanha o recebimento e aprovação da Prestação de Contas 

Anexa ao Processo Principal o ofício de encaminhamento

Dá ciência a Secretaria executora da aprovação da Prestação de 
Contas

Anexa ao Processo Principal o relatório de Prestação de Contas

FIM
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1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos para celebração de convênios concedidos. 

2. Abrangência: 
Secretarias Municipais do Município da Serra. 

3. Base Legal e regulamentar: 
Instrução Normativa/STN nº 01 de 1997 e suas alterações. 
Decreto Municipal nº 2.709/2010 - Alterado pelo DECRETO MUNICIPAL N° 3509, DE 1º DE 
FEVEREIRO DE 2011. 
Decreto Federal nº 6.170 de 2007. 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Lei Orçamentária Anual. 
DECRETO MUNICIPAL N° 3509, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2011. 
Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964. 
Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000. 
Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (para convênios com recurso de 
Doação do FIA). 
Lei Municipal nº 3.898/2012 (para convênios com recurso de Doação do FIA). 
 
4 – Conceitos 

Convênio: acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros 
de dotações consignadas em Lei e tenha como partícipe de um lado, órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta do Município da Serra, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública 
de outras unidades federativas, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, 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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art116


Concedente: É o órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta, responsável pela 
transferência de recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à 
execução do objeto do convênio. 
Convenente: É o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, 
consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administração pública federal pactua 
a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco; também entendido como contratado 
no âmbito do Contrato de Repasse. 
Plano de Trabalho: é escrito para planejar as atividades para um dado período de tempo, primeiro para 
convencer os tomadores de decisão para sua aprovação, depois como documento-guia para atividades que 
serão realizadas durante este período de execução. 
Objeto pactuado: o produto do convênio ou contrato de repasse ou termo de cooperação, observados o 
programa de trabalho e as suas finalidades. 
Etapa ou Fase – divisão existente na execução de uma meta. 
Meta – parcela quantificável do objeto descrita no Plano de Trabalho. 
Cronograma de Desembolso: Instrumento pelo qual a unidade orçamentária projeta no tempo o pagamento 
das despesas autorizadas na lei orçamentária, relativas a cada item do seu programa de trabalho. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 

Compete a Secretaria Municipal responsável pelo convênio, acompanhar a elaboração do convênio e fiscalizar 
a execução do seu objeto pactuado através das prestações de contas parciais, final e visita in loco visando o 
cumprimento das atividades propostas pelo convenente. 

6. Procedimentos:  
6.1 - Critérios e procedimentos básicos para celebração de convênios concedidos. 
6.1.1 – A convenente protocola o oficio encaminhando a secretária (o) da pasta juntamente com a 
documentação, conforme decreto nº 2709/2010 para a celebração dos convênios. 
6.1.2 – A secretária (o) da pasta se manifesta e encaminha ao setor responsável para continuidade do 
processo. 
6.1.3 – O Setor responsável (FMAS/FMIA) encaminha o processo aos conselhos de direito para análise e 
parecer quanto a celebração do convênio. 
6.1.4 – Os conselhos de direito fazem a análise da solicitação e aprovam ou reprovam a solicitação de 
convênio. 
            6.1.4.1 – Se aprova encaminha o processo a secretaria de origem com a resolução e cópia da sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. 
            6.1.4.2 – Se reprova, informa ao convenente sobre o parecer e encaminha o processo a secretaria de 
origem para que a mesma arquive o processo e tome como encerrado. 
6.1.5 – O setor responsável (FMAS/FMIA) encaminha o processo a Equipe Técnica Financeira para análise da 
documentação. 
             6.1.5.1 – A equipe técnica e financeira emite parecer favorável à celebração do convênio retorna ao 
setor de origem para demais providencias. 
             6.1.5.2 – A equipe técnica e Financeira emite parecer que aponte inconsistências, porém possíveis de 
correção. Saneadas tais inconsistências o processo retorna ao setor responsável para as demais providencias. 
6.1.6 – O setor responsável (FMAS/FMIA) encaminha o processo a SEPLAE/DPEF para aprovação no COAD. 
              6.1.6.1 – A SEPLAE/DPEF através do COAD aprova ou reprova a referida despesa. 
              6.1.6.2 – Se aprova a despesa, emite a Nota de reserva orçamentária e encaminha o processo para 
análise jurídica. 
              6.1.6.3 – Se reprova a despesa, devolve o processo a secretaria de origem para conhecimento que 
arquivará o mesmo. 
6.1.7 – A PROGER analisa e emite parecer jurídico, elabora a minuta de convênio e encaminha o processo a 
secretaria de origem para atender as solicitações. 
6.1.8 – A secretaria de origem encaminha a SEFA /DC para emissão de nota de empenho e retorna o processo 
a secretaria de origem para assinatura do convênio. 
6.1.9 – A SEFA/DC emite a Nota de Empenho e retorna o processo a secretaria de origem para providencias 
quanto a assinatura do convênio. 
6.1.10 – A secretária da Pasta providencia a assinatura do convênio e sua posterior publicação no Diário Oficial 
do Estado. 
6.1.11 – A secretaria de origem providencia o registro no convênio no portal da transparência do município. 
6.1.12 – A secretaria de origem através do setor responsável encaminha o processo a SEFA/DC para 
providencias quanto a liquidação da despesa e a mesma encaminha a SEFA/DF para pagamento. 
6.1.13 – A SEFA/DF providencia o pagamento da despesa (parcela) e retorna o processo a secretaria de 
origem. 



6.1.14 – A secretaria de origem confere a efetivação do pagamento e da continuidade aos pagamentos 
mensais até o final da vigência. 

7. Considerações Finais: 
Perante o burocrático aparelho estatal, as Entidades Beneficentes apresentam-se como potenciais parceiras, 
porque inspiram não apenas agilidade, como também ação especializada e inovadora. Elas são importantes 
atores sociais, e têm passado do papel de representantes da coletividade para o de executores de ações, por 
fazer parte da Rede Socioassistencial. 
Os gestores públicos assumem responsabilidades, ao buscarem parcerias com as Entidades Privadas, pois 
os convênios firmados utilizam recursos públicos destinados a atender as necessidades da população. 
Os convênios são instrumentos de descentralização administrativa. O Estado utiliza-os, para operacionalizar 
suas obrigações, no sentido de atender as demandas da população. 
A avaliação dos convênios tem que ser transparente e eficaz. A principal fonte de avaliação dos convênios é 
a prestação de contas. A prestação de contas dos convênios busca demonstrar se o recurso público foi usado 
de maneira correta, atingindo o objetivo proposto no mesmo. 
Por todo o exposto, observa-se que o instrumento convênios com Entidades Beneficentes se faz necessário 
para a ampliação e a efetivação dos serviços de ação continuada. 



Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo

Legenda: DocumentoTerminalDecisão Conector 
Externo

Atividade
Armazen. 

Interno
Interface no 

Sistema
Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Notas
Explicativas

Página: 0.0000 de 
17.0000

Conector

Sistema: Sistemas de Convênios e Consórcios
Assunto: Critérios e procedimentos básicos para celebração de convênios concedidos
Código: SCV – NP 03              Data de Elaboração: 22/07/2014  
Versão: 01                                Data de Aprovação:30/09/2015      

SEMAS / FMAS / FMIA

A Secretária se manifesta e encaminha ao setor competente para 
celebração de convênio.

FMAS – Fundo Municipal de 
Assistência Social

FMIA – Fundo Municipal da 
Infância e Adolescência
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para celebração de convênios e encaminham o processo aos
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1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos para identificar famílias em situação de vulnerabilidade e risco 
social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de 
pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social, prevenindo a 
ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida. 

2. Abrangência: 
A capacidade de atendimento varia de acordo com o porte do município e com o número de famílias em 
situação de vulnerabilidade social, conforme estabelecido na NOB-SUAS. O município de Serra enquadra-se 
como Município de Grande Porte, sendo cada CRAS em seu território referenciado por até 5.000 famílias - 
capacidade de atendimento: até 1.000 famílias/ano. O Município de Serra conta atualmente com 09(nove) 
CRAS. 

3. Base Legal e regulamentar. 
A Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, dispõe sobre a 
organização da Assistência Social. 

4. Conceitos 
Pessoas em Vulnerabilidade e Risco Social - população que vive em situação de fragilidade decorrente da 
pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos 
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). 
Proteção Social é dividida em: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média Complexidade e 
Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 
A Proteção Social se materializa através de uma rede socioassistencial que oferta e opera serviços, programas, 
projetos e benefícios definidos pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/NOB/SUAS, 2005, P.94), 
em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que conceitua: 

 

 



Proteção Social Básica (PSB) - opera serviços que tem como objetivo a prevenção de situações de risco por 
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de 
renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações 
etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).  
 
CRAS - O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada 
da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS),  
 
Proteção Social Especial (PSE) - opera serviços que se destinam a famílias e indivíduos em situação de risco 
pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.  
CREAS - O Centro de Referência Especializada em Assistência Social é a unidade pública estatal que oferta 
serviços da proteção especial, especializados e continuados, gratuitamente a famílias e indivíduos em situação 
de ameaça ou violação de direitos.  
 

Serviços – são atividades continuadas, definidas no art.23 da LOAS que visam a melhoria da vida da 
população e cujas ações estejam voltadas para as necessidades básicas da população, com ordenamento em 
rede, de acordo com os níveis de Proteção Social. 
 
Programas – compreendem ações integradas e complementares, tratadas no art.24 da LOAS, com objetivos, 
tempo e área de abrangência, definidos para qualificar, incentivar, potencializar e melhorar os benefícios 
assistenciais, não se caracterizando como ações continuadas. 
 
Projetos – definidos nos arts. 25 e 26 da LOAS, caracterizam-se como investimentos econômico-sociais nos 
grupos populacionais em situação de pobreza, buscando subsidiar técnica e financeiramente iniciativas que 
lhe garantam meios e capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais da subsistência, 
elevação do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e organização social, 
articuladamente com as demais políticas públicas. 
 
Benefício de Prestação Continuada – previsto na LOAS e no Estatuto do Idoso, provido pelo Governo 
Federal, consiste em repasse de 1 (um) salário mínimo mensal ao idoso (com de 65 anos ou mais) e à pessoa 
com deficiência que comprovem não ter meios para suprir sua subsistência ou de tê-la suprida por sua família. 
 
Benefícios Eventuais – previstos no art.22 da LOAS visam o pagamento por natalidade ou morte, ou para 
atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para criança, a 
família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz (que nutre, alimenta) e nos casos de 
calamidade pública. 
 
SUAS – Sistema Único de Assistência Social 
 
LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social - Trata-se de uma publicação em formato de texto consolidado 
para os gestores, trabalhadores e da população usuária desta política, bem como da população brasileira de 
forma geral. 
 
PNAS - É uma política que junto com as políticas setoriais, considera as desigualdades socioterritoriais, 
visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender à 
sociedade e à universalização dos direitos sociais. O público dessa política são os cidadãos e grupos que se 
encontram em situações de risco. Ela significa garantir a todos, que dela necessitam, e sem contribuição prévia 
a provisão dessa proteção. 
 
NOB SUAS - disciplina a operacionalização da gestão da Política de Assistência Social, conforme a 
Constituição Federal de 1988, a LOAS e legislação complementar aplicável nos termos da Política Nacional 
de Assistência Social de 2004, considerando a construção do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, 
abordando, dentre outras questões, a divisão de competências e responsabilidades entre as três esferas de 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/leis/arquivos/lei-08-742-07-12-1993-loas-consolidada-lei-12-470_2011.pdf/download


governo; os níveis de gestão de cada uma dessas esferas; as instâncias que compõem o processo de gestão 
e como elas se relacionam; os principais instrumentos de gestão a serem utilizados; e, a forma de gestão 
financeira que considera os mecanismos de transferência, os critérios de partilha e de transferência de 
recursos. 
 
FNAS - O Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) foi regulamentado pelo Decreto nº 1.605/95. Seus 
recursos são aplicados no pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC); no apoio técnico e 
financeiro aos serviços e programas de assistência social aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS); no atendimento de ações socioassistenciais de caráter emergencial, em conjunto com o Distrito 
Federal, os estados e os municípios; na capacitação de recursos humanos e no desenvolvimento de estudos 
e pesquisas relativos à área de assistência social. 
 
CADÚNICO -  é um instrumento que possibilita a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias 
brasileiras de baixa renda. 
 

5. Competência e Responsabilidades: 
A Prefeitura Municipal de Serra por meio da Secretaria de Ação Social promove o acesso à assistência social 
às famílias em situação de vulnerabilidade, como prevê o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Proteção Social Básica - prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, 
convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade 
apresentada. Esses serviços e programas deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organizados em 
rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas.  
Os Benefícios Eventuais e os Benefícios de Prestação Continuada (BPC) compõem a Proteção Social 
Básica, dada a natureza de sua realização. 
A Proteção Social Básica atua por intermédio de diferentes unidades. Dentre elas, destacam-se os Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS) e a rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos 
específicos, dentre eles, os Centros de Convivência para crianças, jovens e idosos.  
 
CRAS - 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.  
 
PAIF - O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família , 
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.  
 
Proteção Social Especial - atua com natureza protetiva. São ações que requerem o acompanhamento 
familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções. Comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, 
apoios e processos que assegurem qualidade na atenção.  
Para integrar as ações da Proteção Especial, é necessário que o cidadão esteja enfrentando situações de 
violações de direitos por ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; 
abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de 
medidas. 
 
As atividades da Proteção Especial são diferenciadas de acordo com níveis de complexidade (média ou alta) 
e conforme a situação vivenciada pelo indivíduo ou família. Os serviços de PSE atuam diretamente ligados 
com o sistema de garantia de direito, exigindo uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder 
Judiciário, o Ministério Público e com outros órgãos e ações do Executivo.  

CREAS - oferta serviços da proteção especial, especializados e continuados, gratuitamente a famílias e 
indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. 
 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/fundos-da-assistencia-social/resolveuid/14a228b936c3775c7f3cbcd60dcdd0b2/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/fundos-da-assistencia-social/resolveuid/6241ec72d4711c62b53b51882519bd54
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/fundos-da-assistencia-social/resolveuid/6241ec72d4711c62b53b51882519bd54
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/resolveuid/e8dad081563c9013a1a284da4d737818
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/resolveuid/e413712b54425b7db522fc9f445c0fe6
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/resolveuid/e7ce15a3d6b8f19f0fc1da3505a9b2bb
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/resolveuid/e7ce15a3d6b8f19f0fc1da3505a9b2bb
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11


Além da oferta de atenção especializada, o CREAS tem o papel de coordenar e fortalecer a articulação dos 
serviços com a rede de assistência social e as demais políticas públicas.  

6. Procedimentos: 
6.1 - Cadastramento e Atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. 
6.2 – O usuário é encaminhado ao CRAS – Centro de Referência da Assistência Social através de: Acesso 
espontâneo, busca ativa ou encaminhamento da rede socioassistências e demais políticas assistenciais. 
6.3 – O usuário é recepcionado por um técnico que: 
6.3.1 – Informa sobre outros serviços e encaminha o mesmo para outros atendimentos; 
6.3.2 – Encaminha para a Reunião de Acolhida Social (em grupo); 
6.3.3 – Encaminha para a Acolhida particularizada em situação de urgência. (Referenciamento ao CRAS). 
6.4 – Ao usuário ao ser encaminhado para a Reunião de Acolhida Social (em grupo) o mesmo terá três tipos 
de encaminhamentos: 
6.4.1 – Encaminhamento a outros serviços; 
6.4.2 – Atendimento social (Referenciamento ao CRAS); 
6.4.3 – CAD Único. 
6.5 – Ao ser encaminhando para o Atendimento social (Referenciamento ao CRAS); o mesmo receberá uma 
visita domiciliar onde: 
6.5.1 – Ele poderá ser encaminhado a outros serviços ou ser inserido no Plano de Ação com a família; 
6.6 – Passará pelo Monitoramento e avaliação onde: 
6.6.1 – Não sendo superada a situação de vulnerabilidade o usuário passará por uma reprogramação das 
atividades ou; 
6.6.2 – Sofrerá mudança de condição para participação ou superação da situação de vulnerabilidade e será 
desligado. 

7. Considerações Finais: 
É por meio do CRAS que a proteção social da assistência social se territorializa e se aproxima da população, 
reconhecendo a existência das desigualdades sociais intra-urbanas e a importância da presença de políticas 
sociais para reduzir essas desigualdades, pois previnem situações de vulnerabilidade e risco social, bem como 
identificam e estimulam as potencialidades locais, modificando a qualidade de vida das famílias que vivem 
nessas localidades. 
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1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura da Serra, referente à elaboração de 
projetos, contratação, e fiscalização dos contratos de obras e serviços de engenharia. 

2. Abrangência: 
Unidades Administrativas da Prefeitura da Serra 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei 8.666/93 e Lei nº. 12.462/11 

4. Conceitos: 
Contrato – Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação 
utilizada. 

Obra pública – É toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem público. Ela pode ser realizada 
de forma direta, quando a obra é feita pelo próprio órgão ou entidade da Administração, por seus próprios meios, ou de 
forma indireta, quando a obra é contratada com terceiros por meio de licitação; 

Serviço – Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: 
elaboração de projetos e estudos técnicos, consertos, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou outros 
trabalhos técnico-profissionais; 

Compra – toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente; 

PROGER – Procuradoria Geral do Município da Serra; 

SEOB/DPO – Departamento de Projetos de Obras Públicas; 

SEOB/CPL – Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Obras; 

SEOB/DOP – Departamento de Obras Públicas (Edificações); 

SEOB/DOC – Departamento de Obras Contratadas (Saneamento); 

SEOB/DFOC – Departamento de Fiscalização de Obras Contratadas (Pavimentação e drenagem); 

SEOB/DMGC – Departamento de Medições e Gerenciamento de Contratos; 

SEOB/CRO – Coordenadoria de Regionais de Obras; 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (para profissionais ligados ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia); 

RTT – Registro de Responsabilidade Técnica (para profissionais ligados ao CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo); 

Gestor/Fiscal de Contrato - Tratando-se de cargo de confiança, deve ser ocupado, prioritariamente, por servidores 

http://www.caues.org.br/


                                                                                                                                    
 

efetivos da instituição (Relatório de Inspeção – MPE/RJ) e deverá ser exercida por engenheiro civil devidamente 
inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espirito Santo; 

Processo-Mãe – Processo administrativo original que contém todos os documentos referentes à licitação e contratação 
da empresa executora; 

Fase Preliminar à Contratação / elaboração de projetos – As etapas incluídas na fase preliminar à contratação são de 
fundamental importância para a tomada da decisão de licitar. Elas têm o objetivo de identificar necessidades, estimar 
recursos e escolher a melhor alternativa para o atendimento dos anseios da sociedade local. Passar para as demais fases 
de uma licitação sem a sinalização positiva da viabilidade do empreendimento – obtida na etapa preliminar – pode 
resultar no desperdício de recursos públicos pela impossibilidade de execução da obra, por dificuldades em sua 
conclusão ou efetiva futura utilização. Antes de se tomar a decisão de iniciar novo empreendimento, é importante 
lembrar o que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece no artigo a seguir: 

Art. 45. [...] a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos 
projetos após adequadamente atendidos os em andamento e 
contempladas as despesas de conservação do patrimônio público [...] 

5. Competência e Responsabilidades: 

Compete à SEOB (Secretaria de Obras) controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento. 
6. Procedimentos: 

6.1 – CG/Ordenador de Despesas 

6.1.1 – Define, atendendo aos critérios das etapas da Fase Preliminar à Contratação / elaboração de projetos, quais 
obras ou serviços serão contratados pelo município e onde estas serão implantadas; 

6.1.2 – Encaminha solicitação à secretaria competente que emita termo de posse do terreno ou imóvel, bem como 
análises de viabilidade quanto ao uso do solo e índices urbanísticos onde será implantado o 
empreendimento; 

6.1.3 – Encaminha à Secretaria de Meio Ambiente solicitação de manifestação quanto a viabilidades no que tange 
às questões ambientais da implantação daquele empreendimento pretendido; 

6.1.4 – Caso não haja impedimentos quanto aos itens 6.1.2 e 6.1.3, encaminha solicitação à SEOB/DPO, anexando o 
termo de posse, análises de índices urbanísticos e licenças obtidas, para que sejam iniciados os projetos. 

6.2 – SEOB/DPO  

Da Elaboração dos Projetos 

6.2.1 – Reúne-se com a secretaria envolvida (Educação, Saúde, Administração...), comunidade e/ou demais 
interessados para definições preliminares de diretrizes de projeto; 

6.2.2 – Define se os projetos serão elaborados internamente ou por empresa contratada; 

6.2.3 – Reúne-se com a equipe responsável pela elaboração dos projetos para definições preliminares, e determina 
quais produtos serão entregues pela contratada: plantas, desenhos, esquemas, quadros, detalhamentos, 
memorial descritivo, memorial de cálculo, memorial dos quantitativos, cadernos de especificações entre 
outros. Todos os produtos devem ser entregues com as devidas aprovações nos órgãos públicos 
competentes, assinados pelo profissional responsável, com suas devidas ART’s ou RTT’s quitadas; 

6.2.4 – Registra em ata todas as deliberações desta reunião e emite recibos das entregas de documentos efetuadas; 

6.2.5 – Estabelece forma, padrões, meios e prazos para a entrega dos produtos solicitados; 

6.2.6 – Caso os projetos sejam elaborados por empresa contratada, define o Gestor/Fiscal que acompanhará a 
elaboração dos projetos. O Gestor/Fiscal, além de cuidar quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos, 
dará o suporte técnico necessário à contratada no que tange ao fornecimento de documentos e aos 
esclarecimentos quanto a definições básicas de projeto e efetuará a medição dos serviços executados afim 
de liberação de pagamentos; 

6.2.7 – Emite uma ordem de serviço (OS) em duas vias, assinada pela empresa e SEOB/DPO, com descrição sucinta 
do que se definiu no item 6.2.3; 

6.2.8 – Define a equipe técnica que dará o aceite final aos produtos apresentados pela empresa contratada, 
atendendo às cláusulas contratuais e aos critérios estabelecidos no item 6.10 desta; 

6.2.9 – Emite termo de recebimento definitivo dos produtos, listando todos os produtos apresentados; 

6.2.10 – Encaminha todos os produtos ao Ordenador de Despesa; 

6.3 – Ordenador de Despesas  

6.3.1 – Oficializa a SEOB/CPL encaminhando todos os produtos e dá ordem para o início do processo licitatório; 

6.4 – SEOB/CPL 

6.4.1 – Executa os procedimentos referentes à contratação via CPL Obras previstos na norma geral de 



                                                                                                                                    
 

procedimentos da CPL Administração; 

6.4.2 – Definido o término do certame, encaminha o Processo-Mãe juntamente com os arquivos digitais para o 
Ordenador de Despesas; 

6.5 – Ordenador de Despesas 

6.5.1 – Solicita das Secretarias competentes as devidas licenças de obra; 

6.5.2 – Anexa as licenças ao Processo-Mãe, e nomeia o Gestor/Fiscal do contrato através de portaria; 

6.5.3 – Solicita empenho e encaminha o Processo-Mãe para a SEOB/DMGC para emissão da Ordem de Serviço (OS) 
e início do processo de controle de contratos; 

6.6 – SEOB/DMGC 

6.6.1 – Digitaliza as peças de interesse do Processo-Mãe; 

6.6.2 – Cria a pasta digital referente ao contrato e anexa as peças digitalizadas do Processo-Mãe; 

6.6.3 – Prepara as planilhas em formato XLS ou equivalente, de acordo com seus critérios de padronização, para que 
sejam elaboradas as medições dos serviços que serão executados; 

6.6.4 – Emite e digitaliza a OS já devidamente assinada (Contratada e Gestor/Fiscal); 

6.6.5 – Solicita do Gestor/Fiscal a emissão da ART de fiscalização; 

6.6.6 – Digitaliza a ART e anexa à pasta digital do contrato; 

6.6.7 – Dá ciência ao Gestor/Fiscal através de comunicação interna da ordem de início da obra ou serviço; 

6.6.8 – Encaminha ao Gestor/Fiscal cópia de toda a pasta digital criada para o contrato. 

6.7 – GESTOR/FISCAL (SEOB/DOP, SEOB/DOC, SEOB/DFOC, SEOB/CRO, SEOB/DPO) 

Departamentos com estrutura de FISCALIZAÇÃO para obras e serviços de edificações e/ou Infraestrutura  

6.7.1 – Cria em seu Departamento uma pasta digital com todo o conteúdo encaminhado pela SEOB/DMGC e a 
mantém atualizada com toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de 
Encargos, orçamentos, cronogramas, correspondências enviadas e/ou recebidas; 

6.7.2 – Solicita da SEOB/DPO cópias digitais de todos os projetos e especificações do objeto licitado e anexa à sua 
pasta de controle; 

6.7.3 – Toma ciência do disposto no contrato e seus anexos (Termo de referência, processo licitatório, projetos, 
planilhas orçamentárias, composições de custo e cronograma físico-financeiro); 

6.7.4 – Analisa a planilha de preços, projetos e especificações recebidas a fim de detectar possíveis inconsistências. 
No caso de necessidade de correção de projeto ou planilha, atender aos quesitos estabelecidos na norma 
SOP-NP 02/2015, legislação pertinente e orientações dos órgãos de controle; 

6.7.5 – Reúne-se com a contratada afim de dar as orientações iniciais, tais como: diretrizes básicas, acesso às 
dependências da obra, EPI’s necessários, obrigatoriedade do diário de obras bem como cópias de todos os 
projetos e planilhas no canteiro, critérios de medições de serviços, datas limites, critérios quanto à 
qualidade dos serviços, materiais empregados, padronizações de canteiros de obras, uniformes, placas de 
identificação da obra e tapumes, etc. A reunião deve ser registrada em ata, com recibos assinados dos 
documentos impressos entregues; 

6.7.6 – Verifica a perfeita execução do projeto e o atendimento das especificações de manutenção em todas as suas 
etapas. Se necessário, exige providências quanto a solução dos problemas encontrados desde o início dos 
trabalhos até a aceitação definitiva; 

6.7.7 – Acompanha passo a passo a execução da obra/serviço, conferindo medidas e levantando quantitativos 
durante a execução para futuras medições e pagamentos; 

6.7.8 – Exige receber da contratada, no mínimo com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, a notificação da 
programação da concretagem de fundações ou de elementos estruturais de concreto armado; 

6.7.9 – Confere as armaduras dos elementos estruturais de concreto armado, as formas, e exige o controle 
tecnológico do concreto e demais materiais a serem utilizados; 

6.7.10 – Libera a execução de concretagem dos elementos estruturais; 

6.7.11 – Exige a execução de testes de operação e estanqueidade das instalações elétricas, hidrossanitárias e dutos 
de gases; 

6.7.12 – Mantém registros digitais mensais das planilhas de serviços pleiteados pela contratada e medidos pela 
fiscalização bem como relatório fotográfico detalhado dos serviços executados. O relatório fotográfico 
deverá conter preferencialmente fotos das fases anteriores, durante e após as intervenções; 

6.7.13 – Deve considerar para efeito de medição e pagamento somente os serviços efetivamente executados pela 
contratada e aprovados pela Fiscalização; 

6.7.14 – Deve inspecionar o local da obra a qualquer dia ou hora, sem qualquer embaraço por parte da contratada, 



                                                                                                                                    
 

que deverá prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados. Todas as inspeções devem ter seu 
registro e observações no diário de obras.  

6.7.15 – Notifica a contratada por escrito, sobre qualquer funcionário da contratada que embarace ou dificulte a 
ação da Fiscalização ou cuja presença no local do serviço seja considerada prejudicial ao andamento dos 
trabalhos, podendo exigir a sua substituição no interesse dos serviços, dentro do prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas, contadas a partir do recebimento da notificação; 

6.7.16 – Deve receber por escrito, informações de todas as ocorrências de fatos ou condições que possam atrasar 
ou impedir a conclusão da obra, em parte ou no todo; 

6.7.17 – Deve exercer a Fiscalização no interesse exclusivo do Município, exigindo da contratada a estrita 
observância do contrato; 

6.7.18 – No caso de não conformidades, encaminha à autoridade superior a necessidade de aplicação das 
penalidades previstas em contrato; 

6.7.19 – Encaminha ao setor competente, em caso de paralisação/reinício das obras, cópia da Ordem de 
Paralisação/Reinício para o devido lançamento no sistema de contrato; 

6.7.20 – Soluciona as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou à sequência dos serviços em execução, bem 
como às interferências e interfaces dos trabalhos da contratada com as atividades de outras entidades ou 
profissionais eventualmente contratados pela contratante; 

6.7.21 – Controla os materiais/equipamentos empregados e exige a substituição daqueles que sejam considerados 
defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços; 

6.7.22 – Solicita a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos 
materiais e/ou serviços objeto do contrato; 

6.7.23 – Exerce sua autoridade no intuito de paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja 
executado em conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer 
disposição aplicável ao objeto do contrato; 

6.7.24 – Exerce rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, analisando e, se julgado pertinente, 
aprovando os eventuais ajustes que ocorram durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

6.7.25 – Analisa as solicitações de eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto 
do contrato, antes de sua execução, atentando para os critérios da SOP-NP 002/2015; 

6.7.26– Comunica o fato a autoridade superior, quando considerar concluídas as obras ou serviços; 

6.7.27 – Exige o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada. Neste aspecto, a fiscalização deve ser 
rígida, pois o órgão público poderá vir a ser responsabilizado solidariamente pelas obrigações trabalhistas 
quando evidenciada a sua conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e 
legais da prestadora de serviço como empregadora (TST Súmula nº 331); 

6.7.28 – Elabora a medição dos serviços executados pela contratada. A medição é composta no mínimo por: Boletim 
de Medição (BM) de acordo com padrão SEOB/DMGC, Memória de Cálculo (MC) referendando as 
quantidades medidas com detalhes das mesmas, tais como comprimento, largura, altura, e Memorial 
Fotográfico (MF) preferencialmente com as etapas dos serviços medidos nas fases antes, durante e após as 
intervenções; 

6.7.29 – Emite o Boletim de Registro de Serviços (BRS) referente a este serviço;  

6.7.30 – Encaminha a medição para controle à SEOB/DMGC até o 10º (décimo) dia do mês seguinte ao que se 
referir à medição; 

6.8 – SEOB/DMGC 

6.8.1 – Confere a medição apresentada, controlando saldos físicos e financeiros dos serviços e o global do contrato; 

6.8.2 – Anexa o Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento (FILP) e digitaliza todo o processo de 
medição; 

6.8.3 – Encaminha o processo para o Ordenador de Despesas; 

6.9 – Ordenador de Despesas 

6.9.1 – Encaminha o processo para a Secretaria de Finanças para pagamento; 

6.10 – Do recebimento definitivo de obras e serviços 

6.10.1 – O servidor ou a comissão responsável pelo recebimento definitivo de obras e serviços será designado pela 
autoridade competente (art. 73 da Lei 8.666/93); 

6.10.2 – Para confirmar o recebimento completo e exato, cabe ao recebedor do bem ou serviço realizar contagens 
físicas, testes de qualidade e medições. Apesar dessas confirmações não serem executadas pela própria 
autoridade, são as informações produzidas pelos servidores designados nesta etapa que induzirão o 
ordenador ao juízo de valor sobre a pertinência do pagamento; 



                                                                                                                                    
 

6.10.3 – A liquidação da despesa é a comprovação de que o bem fornecido ou serviço prestado está em total 
conformidade com as condições de entrega, critérios de qualidade, quantidade e valor dispostos na 
nota de empenho, nota fiscal, contrato, convênio, acordo ou ajuste. (arts. 15, §8°, 73, inciso II, §1° e 74, 
todos da Lei Federal n° 8.666/93.); 

6.10.4 – A Secretaria de Obras deve assegurar-se de que todos os servidores responsáveis por receber 
materiais, aprovar medições de serviços e atestar notas fiscais estejam conscientes de suas 
responsabilidades solidárias. Quem recebe ou atesta deve ser adequadamente treinado para 
recomendar a devolução ou a não aceitação dos itens que não alcancem os critérios de qualidade ou 
quantidade fixados (art. 69 da Lei 8.666/93). Para que isso ocorra, é necessário que os contratos e/ou 
notas de empenho prevejam os critérios de aceitação, rejeição e/ou devolução dos itens; 

7. Considerações Finais: 
7.1 – A função de Gestor/Fiscal de Contratos, tratando-se de cargo de confiança, deve ser ocupada, 

prioritariamente, por servidores efetivos da instituição (Relatório de Inspeção – MPE/RJ) e deverá ser 
exercida por engenheiro civil devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Estado do Espirito Santo; 

7.2 – Obrigatoriamente cada contrato deverá ter um engenheiro civil efetivo da Secretaria de Obras da Prefeitura 
municipal da Serra, ao menos em nível de supervisão; 

7.3 – O gestor/fiscal de contratos deve ter conhecimento especializado técnico ou operacional suficiente para 
avaliar criticamente o bem ou serviço contratado; 

7.4 – Para evitar conflitos de interesses entre outras coisas, deve ser observado o princípio da segregação de 
funções, que consiste na separação das funções de autorização, aprovação, execução, controle e 

contabilização. A segregação é ferramenta para otimizar e gerar eficiência administrativa (Acórdão nº 
409/2007-TCU-1ª Câmara e Acórdão nº 611/2008-TCU-1ª Câmara). É necessário repartir funções entre os 
servidores para que não exerçam atividades incompatíveis, como executar e fiscalizar uma mesma 
atividade. A segregação de funções destina-se a reduzir as oportunidades que permitam a qualquer pessoa 
estar em posição de perpetrar e de ocultar erros ou fraudes no curso normal das suas funções; 

7.5 – Promover a separação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das 
operações, evitando o acúmulo de funções por parte de um mesmo servidor. (Acórdão TCU nº 
5.615/2008-2ª Câmara); 

7.6 – O processo de medição será constituído das seguintes documentações: Processo Administrativo protocolado 
pela CONTRATADA, onde a mesma solicita através de ofício a medição referente àquele mês, Boletim de 
Medição (BM), Memorial de Cálculo (MC) e Memorial Fotográfico (MF). Todos os documentos deverão estar 
em padrões pré-estabelecidos pela SEOB; 

7.7 – Além destes, uma vez definido o valor final de cada medição, deverão se anexados os documentos necessários 
para posterior pagamento, tais como nota fiscal e todas as comprovações da regularidade da contratada; 

7.8 – A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as 
planilhas de orçamento e os critérios de medição dos serviços deverão ser compatíveis com aqueles 
utilizados na composição dos preços das planilhas; 

7.9 – A Fiscalização deverá exigir, quando julgar necessário, a apresentação para sua aprovação dos catálogos, 
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultado de testes, ensaios, amostra e demais 
dados informativos sobre os materiais que serão empregados nas obras ou serviços, de modo a permitir sua 
perfeita identificação quanto à qualidade e procedência; 

7.10 – A comunicação entre a Fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial e 
anotações ou registros no Diário de Obras; 

7.11 – O Diário de Obras será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à execução dos serviços, 
como conclusão e aprovação dos serviços, indicação sobre a necessidade de trabalho adicional, autorização 
para substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e providências a serem tomadas pela 
contratada e Fiscalização; 

 7.12 – As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela 
Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, 
assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas; 

7.13 – Quando necessária, a paralisação das obras/serviços será devidamente justificada pela Fiscalização da SEOB, 
sendo encaminhada à contratada a respectiva “Ordem de Paralisação dos Serviços”. Cessados os motivos 
que ocasionaram a paralisação e estando os serviços em condições de ser reiniciados será encaminhada à 
contratada a “Ordem de Reinício dos Serviços”. Durante o período de paralisação o prazo contratual ficará 
interrompido para todos os efeitos. 
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Ordenador de DespesasSEOB/DPOCG / Ordenador de Despesas

Início

Define, atendendo aos critérios das etapas da 
Fase Preliminar à Contratação / elaboração 
de projetos, quais obras ou serviços serão 
contratados pelo município e onde estas 
serão implantadas

Encaminha solicitação à secretaria competente 
que emita termo de posse do terreno ou imóvel, 
bem como análises de viabilidade quanto ao 
uso do solo e índices urbanísticos onde será 
implantado o empreendimento

Encaminha à Secretaria de Meio Ambiente 
solicitação de manifestação quanto a 
viabilidades no que tange às questões 
ambientais da implantação daquele 
empreendimento pretendido

Caso não haja impedimentos quanto aos itens 
6.1.2 e 6.1.3, encaminha solicitação à 
SEOB/DPO, anexando o termo de posse, 
análises de índices urbanísticos e licenças 
obtidas, para que sejam iniciados os projetos

Reúne-se com a secretaria envolvida 
(Educação, Saúde, Administração...), 
comunidade e/ou demais interessados para 
definições preliminares de diretrizes de projeto

Define se os projetos serão elaborados 
internamente ou por empresa contratada

Reúne-se com a equipe responsável pela 
elaboração dos projetos para definições 
preliminares, e determina quais produtos serão 
entregues pela contratada: plantas, desenhos, 
esquemas, quadros, detalhamentos, memorial 
descritivo, memorial de cálculo, memorial dos 
quantitativos, cadernos de especificações entre 
outros. Todos os produtos devem ser entregues 
com as devidas aprovações nos órgãos públicos 
competentes, assinados pelo profissional 
responsável, com suas devidas ART’s ou RTT’s 
quitadas

Registra em ata todas as deliberações desta 
reunião e emite recibos das entregas de 
documentos efetuadas

Estabelece forma, padrões, meios e prazos para 
a entrega dos produtos solicitados

Caso os projetos sejam elaborados por empresa 
contratada, define o Gestor/Fiscal que 
acompanhará a elaboração dos projetos. O 
Gestor/Fiscal, além de cuidar quanto ao 
cumprimento dos prazos estabelecidos, dará o 
suporte técnico necessário à contratada no que 
tange ao fornecimento de documentos e aos 
esclarecimentos quanto a definições básicas de 
projeto e efetuará a medição dos serviços 
executados afim de liberação de pagamentos

Registra em ata todas as deliberações desta 
reunião e emite recibos das entregas de 
documentos efetuadas

Define a equipe técnica que dará o aceite final 
aos produtos apresentados pela empresa 
contratada, atendendo às cláusulas contratuais e 
aos critérios estabelecidos no item 6.10 desta

Emite termo de recebimento definitivo dos 
produtos, listando todos os produtos 
apresentados

Encaminha todos os produtos ao Ordenador de 
Despesa

Oficializa a SEOB/CPL encaminhando todos 
os produtos e dá ordem para o início do 
processo licitatório
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Ordenador de DespesasSEOB/CPL

Executa os procedimentos referentes à 
contratação via CPL Obras previstos na 
norma geral de procedimentos da CPL 
Administração

Definido o término do certame, encaminha o 
Processo-Mãe juntamente com os arquivos 
digitais para o Ordenador de Despesas

Solicita das Secretarias competentes as 
devidas licenças de obra

Solicita empenho e encaminha o Processo-
Mãe para a SEOB/DMGC para emissão da 
Ordem de Serviço (OS) e início do processo de 
controle de contratos

SEOB/DMGC

Digitaliza as peças de interesse do 
Processo-Mãe

Cria a pasta digital referente ao contrato 
e anexa as peças digitalizadas do 
Processo-Mãe

Prepara as planilhas em formato XLS ou 
equivalente, de acordo com seus 
critérios de padronização, para que 
sejam elaboradas as medições dos 
serviços que serão executados

Emite e digitaliza a OS já devidamente 
assinada (Contratada e Gestor/Fiscal)

Solicita do Gestor/Fiscal a emissão da 
ART de fiscalização

Digitaliza a ART e anexa à pasta digital 
do contrato

Solicita do Gestor/Fiscal a emissão da 
ART de fiscalização

Dá ciência ao Gestor/Fiscal através de 
comunicação interna da ordem de início 
da obra ou serviço

Encaminha ao Gestor/Fiscal cópia de 
toda a pasta digital criada para o contrato

Sistema: SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS
Assunto: FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROJETOS,         
               OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Código: SOP-NP 01               Data de Elaboração: 26 / 09 / 2014  
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Anexa as licenças ao Processo-Mãe, e nomeia 
o Gestor/Fiscal do contrato através de portaria
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Gestor/fiscal - SEOB/DOP, SEOB/DOC, SEOB/DFOC, SEOB/CRO, SEOB/DPO - Departamentos com estrutura de FISCALIZAÇÃO para obras e serviços de edificações 
e/ou Infraestrutura

Cria em seu Departamento uma pasta digital 
com todo o conteúdo encaminhado pela 
SEOB/DMGC e a mantém atualizada com 
toda a documentação pertinente aos 
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de 
Encargos, orçamentos, cronogramas, 
correspondências enviadas e/ou recebidas

Solicita da SEOB/DPO cópias digitais de todos 
os projetos e especificações do objeto licitado 
e anexa à sua pasta de controle

Toma ciência do disposto no contrato e seus 
anexos (Termo de referência, processo 
licitatório, projetos, planilhas orçamentárias, 
composições de custo e cronograma físico-
financeiro)

Analisa a planilha de preços, projetos e 
especificações recebidas a fim de detectar 
possíveis inconsistências. No caso de 
necessidade de correção de projeto ou 
planilha, atender aos quesitos estabelecidos 
na norma SOP-NP 02/2015, legislação 
pertinente e orientações dos órgãos de 
controle

Reúne-se com a contratada afim de dar as 
orientações iniciais, tais como: diretrizes 
básicas, acesso às dependências da obra, 
EPI’s necessários, obrigatoriedade do diário 
de obras bem como cópias de todos os 
projetos e planilhas no canteiro, critérios de 
medições de serviços, datas limites, critérios 
quanto à qualidade dos serviços, materiais 
empregados, padronizações de canteiros de 
obras, uniformes, placas de identificação da 
obra e tapumes, etc. A reunião deve ser 
registrada em ata, com recibos assinados dos 
documentos impressos entregues

Verifica a perfeita execução do projeto e o 
atendimento das especificações de 
manutenção em todas as suas etapas. Se 
necessário, exige providências quanto a 
solução dos problemas encontrados desde o 
início dos trabalhos até a aceitação definitiva

Acompanha passo a passo a execução da 
obra/serviço, conferindo medidas e 
levantando quantitativos durante a execução 
para futuras medições e pagamentos

Exige receber da contratada, no mínimo com 
48 (quarenta e oito) horas de antecedência, a 
notificação da programação da concretagem 
de fundações ou de elementos estruturais de 
concreto armado

Confere as armaduras dos elementos 
estruturais de concreto armado, as formas, e 
exige o controle tecnológico do concreto e 
demais materiais a serem utilizados

Libera a execução de concretagem dos 
elementos estruturais

Exige a execução de testes de operação e 
estanqueidade das instalações elétricas, 
hidrossanitárias e dutos de gases

Mantém registros digitais mensais das 
planilhas de serviços pleiteados pela 
contratada e medidos pela fiscalização bem 
como relatório fotográfico detalhado dos 
serviços executados. O relatório fotográfico 
deverá conter preferencialmente fotos das 
fases anteriores, durante e após as 
intervenções

Deve considerar para efeito de medição e 
pagamento somente os serviços 
efetivamente executados pela contratada e 
aprovados pela Fiscalização

Deve inspecionar o local da obra a qualquer 
dia ou hora, sem qualquer embaraço por 
parte da contratada, que deverá prestar 
todos os informes e esclarecimentos 
solicitados. Todas as inspeções devem ter 
seu registro e observações no diário de 
obras

Notifica a contratada por escrito, sobre 
qualquer funcionário da contratada que 
embarace ou dificulte a ação da Fiscalização 
ou cuja presença no local do serviço seja 
considerada prejudicial ao andamento dos 
trabalhos, podendo exigir a sua substituição 
no interesse dos serviços, dentro do prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas a partir do recebimento da 
notificação

Deve receber por escrito, informações de 
todas as ocorrências de fatos ou condições 
que possam atrasar ou impedir a conclusão 
da obra, em parte ou no todo

Deve exercer a Fiscalização no interesse 
exclusivo do Município, exigindo da 
contratada a estrita observância do contrato

No caso de não conformidades, encaminha à 
autoridade superior a necessidade de 
aplicação das penalidades previstas em 
contrato

Sistema: SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS
Assunto: FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROJETOS,         
               OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Código: SOP-NP 01               Data de Elaboração: 26 / 09 / 2014  
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Gestor/fiscal - Departamentos com estrutura de FISCALIZAÇÃO para obras e 
serviços de edificações e/ou Infraestrutura

Encaminha ao setor competente, em caso de 
paralisação/reinício das obras, cópia da 
Ordem de Paralisação/Reinício para o devido 
lançamento no sistema de contrato

Soluciona as dúvidas e questões pertinentes 
à prioridade ou à sequência dos serviços em 
execução, bem como às interferências e 
interfaces dos trabalhos da contratada com 
as atividades de outras entidades ou 
profissionais eventualmente contratados pela 
contratante

Controla os materiais/equipamentos 
empregados e exige a substituição daqueles 
que sejam considerados defeituosos, 
inadequados ou inaplicáveis aos serviços

Solicita a realização de testes, exames, 
ensaios e quaisquer provas necessárias ao 
controle de qualidade dos materiais e/ou 
serviços objeto do contrato

Exerce sua autoridade no intuito de paralisar 
e/ou solicitar o refazimento de qualquer 
serviço que não seja executado em 
conformidade com o plano ou programa de 
manutenção, norma técnica ou qualquer 
disposição aplicável ao objeto do contrato

Exerce rigoroso controle sobre o cronograma 
de execução dos serviços, analisando e, se 
julgado pertinente, aprovando os eventuais 
ajustes que ocorram durante o 
desenvolvimento dos trabalhos

Analisa as solicitações de eventuais 
acréscimos de serviços necessários ao 
perfeito atendimento do objeto do contrato, 
antes de sua execução, atentando para os 
critérios da SOP-NP 002/2015

Comunica o fato a autoridade superior, quando 
considerar concluídas as obras ou serviços

Exige o cumprimento das obrigações trabalhistas 
pela contratada. Neste aspecto, a fiscalização 
deve ser rígida, pois o órgão público poderá vir a 
ser responsabilizado solidariamente pelas 
obrigações trabalhistas quando evidenciada a 
sua conduta culposa na fiscalização do 
cumprimento das obrigações contratuais e legais 
da prestadora de serviço como empregadora 
(TST Súmula nº 331)

Elabora a medição dos serviços executados pela 
contratada. A medição é composta no mínimo 
por: Boletim de Medição (BM) de acordo com 
padrão SEOB/DMGC, Memória de Cálculo (MC) 
referendando as quantidades medidas com 
detalhes das mesmas, tais como comprimento, 
largura, altura, e Memorial Fotográfico (MF) 
preferencialmente com as etapas dos serviços 
medidos nas fases antes, durante e após as 
intervenções

Emite o Boletim de Registro de Serviços 
(BRS) referente a este serviço

Encaminha a medição para controle à 
SEOB/DMGC até o 10º (décimo) dia do mês 
seguinte ao que se referir à medição

SEOB/DMGC

Confere a medição apresentada, controlando 
saldos físicos e financeiros dos serviços e o 
global do contrato

Anexa o Formulário de Integração entre 
Liquidação e Pagamento (FILP) e digitaliza todo 
o processo de medição

Encaminha o processo para o Ordenador de 
Despesas

Ordenador de Despesas

Encaminha o processo para a Secretaria de 
Finanças para pagamento

Sistema: SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS
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1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos referentes às alterações contratuais, de acordo com o disposto 
na Lei nº 8.666/93. 

2. Abrangência: 
Unidades Administrativas da Prefeitura da Serra com Contratos Licitados e Fiscalizados pela SEOB. 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei n° 8.666/93 e/ou Lei nº 12.462/11 

4. Conceitos: 
Aditamento – Qualquer alteração contratual seja de prazo de vigência, quantidades dos itens contratados ou seus 
custos unitários; 

Replanilhamento – Conjunto de acréscimos ou supressões em itens de obras, serviços ou compras que se faz necessário 
quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da 
contratação, que podem conduzir, ou não, ao aumento do valor do contrato, devendo ser observado os limites de 
alterações previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993; 

Prorrogação de contratos de serviços continuados – é a renovação de contratos de serviços de necessidades 
permanentes da Administração, para que tenha vigência no período posterior àquele originalmente previsto; 

Prorrogação de contratos de obras - é o prolongamento de sua vigência além do prazo ajustado inicialmente, com o 
mesmo contratado e nas mesmas condições anteriores, para conclusão do seu objeto; 

Concedente – Órgão ou instituição externa responsável pelo repasse dos recursos de obras conveniadas; 

PROGER – Procuradoria Geral do Município da Serra; 

SEOB/DPO – Departamento de Projetos de Obras Públicas; 

SEOB/CPL – Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Obras; 

SEOB/DOP – Departamento de Obras Públicas (Edificações); 

SEOB/DOC – Departamento de Obras Contratadas (Saneamento); 

SEOB/DFOC – Departamento de Fiscalização de Obras Contratadas (Pavimentação e drenagem); 

SEOB/DMGC – Departamento de Medições e Gerenciamento de Contratos; 

SEOB/CRO – Coordenadoria de Regionais de Obras; 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (para profissionais ligados ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia); 

RTT – Registro de Responsabilidade Técnica (para profissionais ligados ao CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo); 

http://www.caues.org.br/


                                                                                                                                    
 

Processo-Mãe – Processo administrativo original que contém todos os documentos referentes à licitação e contratação 
da empresa executora; 

Gestor/Fiscal de Contrato - Tratando-se de cargo de confiança, deve ser ocupado, prioritariamente, por servidores 
efetivos da instituição (Relatório de Inspeção – MPE/RJ) e deverá ser exercida por engenheiro civil devidamente 
inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espirito Santo; 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a Secretaria de Obras controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento. 

6. Procedimentos: 
6.1 – Fiscal de Contrato 

6.1.1 – Identifica a necessidade de aditamento ao contrato de sua responsabilidade; 

6.1.2 – Enquadra o aditamento de acordo com suas características; 

No caso de ADITAMENTO PARA REPLANILHAMENTO SEM ITENS NOVOS: 

6.1.3 – Encaminha cópias digitais e impressas, através de Comunicação Interna (CI) ao Gestor do Contrato, os seguintes 
documentos: 

 Planilha com os quantitativos alterados, acréscimos e supressões; 

 Memorial de cálculo dos quantitativos; 

 Formulário de informações gerais e justificativas para cada acréscimo ou supressão; 

 Cronograma Físico-financeiro revisado; 

 Termo de Concordância da CONTRATADA com a Proposta de Aditamento; 

 ART de elaboração da planilha orçamentária; 

 Cópia do contrato; 

 Outros documentos que se fizerem necessários. 

No caso de obras conveniadas: 

6.2 – Gestor do Contrato 

6.2.1 – Encaminha oficialmente toda a documentação ao setor de Coordenação de Convênios a fim de que seja 
consultada a concedente sobre a regularidade da celebração daquele aditivo; 

6.3 – Coordenação de Convênios 

6.3.1 – Verifica, encaminha e acompanha toda a documentação junto à concedente; 

6.3.2 – Uma vez aprovado pela concedente, encaminha a documentação através de Comunicação Interna ao Gestor do 
Contrato; 

6.4 – Gestor do Contrato 

6.4.1 – Recebe e encaminha através de processo administrativo toda a documentação ao Ordenador de Despesas 
solicitando autorização para aditamento contratual; 

6.5 – Ordenador de despesas 

6.5.1 – Analisa a solicitação e encaminha o processo à PROGER, questionando sobre as questões jurídicas do aditivo; 

6.5.2 – Uma vez aprovado pela PROGER, encaminha o processo à SEOB/DMGC para encaminhamentos; 

6.6 – SEOB/DMGC  

6.6.1 – Elabora o Termo Aditivo, colhendo todas as assinaturas necessárias; 

6.6.2 – Publica informativo na imprensa Oficial; 

6.6.3 – Anexa ao processo cópia da publicação oficial; 

6.6.4 – Encaminha o processo ao Gestor/Fiscal do Contrato, dando ciência sobre a aprovação do replanilhamento, 
solicitando novas ART’s do contrato; 

6.7 – Gestor/Fiscal do Contrato 

6.7.1 – Solicita novas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) de execução e de fiscalização da obra com os novos 
valores; 

6.7.2 – Anexa as cópias das ART,s e encaminha o processo à SEOB/DMGC; 

6.8 – SEOB/DMGC  

6.8.1 – Digitaliza as peças do seu interesse e anexa à pasta de controle; 

No caso de obras NÃO conveniadas: 

6.9 – Gestor do Contrato 

6.9.1 – Encaminha toda a documentação através de processo administrativo ao Ordenador de Despesas afim de que seja 
autorizada a celebração do aditivo; 



                                                                                                                                    
 

6.10 – Ordenador de Despesas 

6.10.1 – Analisa a solicitação e encaminha o processo à PROGER, questionando sobre as questões jurídicas do aditivo; 

6.10.2 – Uma vez aprovado pela PROGER, encaminha o processo à SEOB/DMGC para encaminhamentos; 

6.11 – SEOB/DMGC  

6.11.1 – Elabora o Termo Aditivo, colhendo todas as assinaturas necessárias; 

6.11.2 – Publica informativo na imprensa Oficial; 

6.11.3 – Anexa ao processo cópia da publicação oficial; 

6.11.4 – Encaminha o processo ao Gestor/Fiscal do Contrato, dando ciência sobre a aprovação do replanilhamento; 

6.12 – Gestor/Fiscal do Contrato 

6.12.1 – Solicita novas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) de execução e de fiscalização da obra com os 
novos valores; 

6.12.2 – Anexa as cópias das ART,s e encaminha o processo à SEOB/DMGC; 

6.13 – SEOB/DMGC  

6.13.1 – Digitaliza as peças do seu interesse e anexa à pasta de controle; 

No caso de ADITAMENTO PARA REPLANILHAMENTO COM ITENS NOVOS: 

6.14 – Fiscal de Contrato 

6.14.1 – Encaminha cópias digitais e impressas, através de Comunicação Interna (CI) ao Gestor do Contrato, os seguintes 
documentos: 

 Planilha com os quantitativos alterados, acréscimos e supressões; 

 Memorial de cálculo dos quantitativos; 

 Composições dos custos unitários dos itens novos observando todos os critérios estabelecidos na legislação 
vigente e órgãos de controle; 

 Formulário de informações gerais e justificativas para cada acréscimo ou supressão; 

 Cronograma Físico-financeiro revisado; 

 Termo de Concordância da CONTRATADA com a Proposta de Aditamento; 

 ART de elaboração da planilha orçamentária; 

 Cópia do contrato; 

 Outros documentos que se fizerem necessários. 

No caso de obras conveniadas: 

6.15 – Gestor do Contrato 

6.15.1 – Encaminha oficialmente toda a documentação ao setor de Coordenação de Convênios a fim de que seja 
consultada a concedente sobre a regularidade da celebração daquele aditivo; 

6.16 – Coordenação de Convênios 

6.16.1 – Verifica, encaminha e acompanha toda a documentação junto à concedente; 

6.16.2 – Uma vez aprovado pela concedente, encaminha a documentação através de Comunicação Interna ao Gestor do 
Contrato; 

6.17 – Gestor do Contrato 

6.14.1 – Recebe e encaminha através de processo administrativo toda a documentação ao Ordenador de Despesas 
solicitando autorização para aditamento contratual; 

6.18 – Ordenador de despesas 

6.18.1 – Analisa a solicitação e encaminha o processo à PROGER, questionando sobre as questões jurídicas deste 
aditivo; 

6.18.2 – Uma vez aprovado pela PROGER, encaminha o processo à SEOB/DMGC para encaminhamentos; 

6.19 – SEOB/DMGC  

6.19.1 – Elabora o Termo Aditivo, colhendo todas as assinaturas necessárias; 

6.19.2 – Publica informativo na imprensa Oficial; 

6. 19.3 – Anexa ao processo cópia da publicação oficial; 

6. 19.4 – Encaminha o processo ao Gestor/Fiscal do Contrato, dando ciência sobre a aprovação do replanilhamento; 

6.20 – Gestor/Fiscal do Contrato 

6.20.1 – Solicita novas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) de execução e de fiscalização da obra com os 
novos valores; 

6. 20.2 – Anexa as cópias das ART,s e encaminha o processo à SEOB/DMGC; 



                                                                                                                                    
 

6.21 – SEOB/DMGC  

6.21.1 – Digitaliza as peças do seu interesse e anexa à pasta de controle; 

No caso de obras NÃO conveniadas: 

6.22 – Gestor do Contrato 

6.22.1 – Encaminha toda a documentação através de processo administrativo ao Ordenador de Despesas afim de que 
seja autorizada a celebração do aditivo; 

6.23 – Ordenador de Despesas 

6.23.1 – Analisa a solicitação e encaminha o processo à PROGER, questionando sobre as questões jurídicas do aditivo; 

6.23.2 – Uma vez aprovado pela PROGER, encaminha o processo à SEOB/DMGC para encaminhamentos; 

6.24 – SEOB/DMGC  

6.24.1 – Elabora o Termo Aditivo, colhendo todas as assinaturas necessárias; 

6.24.2 – Publica informativo na imprensa Oficial; 

6.24.3 – Anexa ao processo cópia da publicação oficial; 

6.24.4 – Encaminha o processo ao Gestor/Fiscal do Contrato, dando ciência sobre a aprovação do replanilhamento; 

6.25 – Gestor/Fiscal do Contrato 

6.25.1 – Solicita novas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) de execução e de fiscalização da obra com os 
novos valores; 

6.25.2 – Anexa as cópias das ART,s e encaminha o processo à SEOB/DMGC; 

6.26 – SEOB/DMGC  

6.26.1 – Digitaliza as peças do seu interesse e anexa à pasta de controle; 

No caso de PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE VIGÊNCIA DE CONTRATOS DE OBRAS / SERVIÇOS CONTINUADOS: 

6.27 – Fiscal de Contrato 

6.27.1 – Identifica a necessidade de aditamento de prazo ao contrato de sua responsabilidade; 

6.27.2 – Elabora Relatório de justificativas para a prorrogação do prazo de vigência do contrato; 

6.27.3 – Encaminha o Relatório de Justificativas através de CI ao Ordenador de Despesas, solicitando que sejam feitos os 
procedimentos necessários; 

2.28 – Ordenador de Despesas 

6.28.1 – Analisa e encaminha o Relatório de Justificativas através de CI à SEOB/DMGC, solicitando que sejam feitos os 
procedimentos necessários; 

2.29 – SEOB/DMGC 

6.29.1 – Elabora uma minuta de aditivo de vigência e junta ao Processo Mãe; 

6.29.2 – Encaminha todo o processo ao Ordenador de Despesas; 

2.30 – Ordenador de Despesas 

6.30.1 – Oficializa a PROGER para que analise e se manifeste quanto às questões jurídicas para o aditivo; 

6.30.2 – Não havendo impedimentos legais, autoriza o aditamento e encaminha o processo à SEOB/DMGC; 

2.31 – SEOB/DMGC 

6.31.1 – Elabora o Termo de Aditivo de vigência que é assinado pelas partes; 

6.31.2 – Providencia a publicação de um informativo na imprensa oficial; 

6.32.3 – Solicita através de CI ao Gestor/Fiscal do contrato novas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) de 
execução e de fiscalização da obra com os novos prazos estabelecidos; 

6.33 – Gestor/Fiscal do Contrato 

6.33.1 – Oficializa a contratada a nova ART de execução com o novo prazo bem como providencia junto ao fiscal do 
contrato a nova ART de fiscalização; 

6.33.2 – Envia as ART’s originais devidamente assinadas à SEOB/DMGC; 

2.34 – SEOB/DMGC 

6.34.1 – Anexa as ART’s ao Processo Mãe; 

6.34.2 – Digitaliza as peças do seu interesse e anexa à pasta de controle; 

Para o caso de obras conveniadas, onde o prazo de vigência do convênio também precisará ser prorrogado: 

6.34.3 – Comunica através de CI o setor de coordenação de convênios que solicitará toda a documentação necessária a 
cada departamento para que sejam elaborados os documentos exigidos por cada concedente. Esta documentação será 
enviada à Captação de Recursos que fará o trâmite junto às concedentes; 



                                                                                                                                    
 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 – Conforme §§ 2º, 4º e 5º, art. 56 da Lei 8666/93: 

Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, 
poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. 

§ 2º A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá seu 
valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no §3º deste artigo. 

§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente. 

§ 5º Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará 
depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens.  

7.2 – A justificativa para o órgão concedente ou interveniente deverá conter a motivação técnica para qualquer 
alteração (decréscimo, acréscimo ou inclusão) discriminada por item da planilha orçamentária. 
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos referentes aos licenciamentos de obras e serviços de 
engenharia. 

2. Abrangência: 
Unidades Administrativas da Prefeitura da Serra com Contratos Licitados e Fiscalizados pela SEOB. 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei n° 8.666/93 e/ou Lei nº 12.462/11 

4. Conceitos: 
Licença – Documento emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no caso de execução/demolição de obras e 
Secretaria de Meio Ambiente, no caso de licenciamento ambiental – Licença de Instalação e Operação; 

Gestor/Fiscal de Contrato - Tratando-se de cargo de confiança, deve ser ocupado, prioritariamente, por servidores 
efetivos da instituição (Relatório de Inspeção – MPE/RJ) e deverá ser exercida por engenheiro civil devidamente 
inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espirito Santo; 

Processo-Mãe – Processo administrativo original que contém todos os documentos referentes à licitação e contratação 
da empresa executora; 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a Secretaria de Obras controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento. 

6. Procedimentos: 
6.1 – Ordenador de Despesas 

6.1.1 – Verifica junto às secretarias responsáveis pela emissão das licenças quais as documentações necessárias; 

6.1.2 – Junta todos os documentos necessários e encaminha ofícios às secretarias responsáveis solicitando a emissão das 
licenças de obra; 

6.1.3 – Acompanha o andamento da solicitação dando suporte às secretarias competentes no que tange a documentos 
necessários; 

6.1.4 – Anexa as licenças ao Processo-Mãe, e nomeia o Gestor/Fiscal do contrato através de portaria; 

6.1.5 – Solicita empenho junto à SEFA (Secretaria de Fazenda) e encaminha o Processo-Mãe para a SEOB/DMGC para 
emissão da Ordem de Serviço (OS) e início do processo de controle de contratos; 

7. Considerações Finais: 
7.1 – Esta norma entra em vigor a partir de sua publicação; 
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  
 
1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos referentes aos recebimentos provisório e definitivo de obras e 
serviços de engenharia, de acordo com o disposto na Lei nº 8.666/93. 

2. Abrangência: 
Unidades Administrativas da Prefeitura da Serra com Contratos Licitados e Fiscalizados pela SEOB. 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei n° 8.666/93 e/ou Lei nº 12.462/11 

4. Conceitos: 
Termo de Recebimento Provisório (TRP) – Termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado quanto ao término da obra; 

Termo de Recebimento Definitivo (TRD) – Termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da 
Lei 8.666/93; 

SEOB/DMGC – Departamento de Medições e Gerenciamento de Contratos; 

Gestor/Fiscal de Contrato - Tratando-se de cargo de confiança, deve ser ocupado, prioritariamente, por servidores 
efetivos da instituição (Relatório de Inspeção – MPE/RJ) e deverá ser exercida por engenheiro civil devidamente 
inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espirito Santo; 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a Secretaria de Obras controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento. 

6. Procedimentos: 
6.1 – Gestor/Fiscal do Contrato 

6.1.1 – Recebe da contratada a comunicação escrita quanto ao término da obra de sua responsabilidade; 

6.1.2 – Encaminha, através de Comunicação Interna (CI), à SEOB/DMGC a solicitação da emissão do Termo de 
Recebimento Provisório da obra; 

6.2 – SEOB/DMGC 

6.2.1 – Elabora o Termo de Recebimento Provisório (TRP); 

6.2.2 – Providencia a assinatura das partes; 

6.2.3 – Digitaliza o TRP e anexa à pasta de controle; 

6.2.4 – Encaminha CI ao ordenador de despesas informando a emissão do TRP e solicita que seja dado início ao 
procedimento para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD); 

6.3 – Ordenador de Despesas 

6.3.1 – Nomeia o servidor ou comissão responsável pela vistoria final do objeto contratado; 



                                                                                                                                    
 

6.4 – Servidor ou Comissão 

6.4.1 – Solicita ao Gestor/Fiscal, através de CI, todos os documentos referentes a obra a ser vistoriada; 

6.4.2 – Analisa os documentos recebidos, principalmente contrato e projetos executados; 

6.4.3 – Vistoria a obra nos mínimos detalhes, principalmente no que tange à qualidade e quantidade dos materiais.  

6.4.4 – Executa testes de funcionalidade das instalações; 

6.4.5 – Elabora memorial fotográfico detalhado de toda a obra entregue; 

6.4.6 – Elabora Relatório final quanto a inexistência de impedimentos para a emissão do TRD; 

6.4.7 – Encaminha o relatório final à SEOB/DMGC, solicitando a emissão do TRD; 

6.5 – SEOB/DMGC 

6.5.1 – Elabora o Termo de Recebimento Definitivo (TRD); 

6.2.2 – Providencia a assinatura das partes, digitaliza o TRD e anexa à pasta de controle; 

7. Considerações Finais: 
7.1 – Para atendermos ao critério da segregação de funções, é preferível que a vistoria final da obra seja feita por 
servidor ou equipe diferente e independente daquela que foi responsável pela fiscalização da obra; 

7.2 – Conforme artigo 74 da Lei 8666/93 poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos: 

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada; 

II - serviços profissionais; 

III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", desta Lei, desde que não se componham 
de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. 

Parágrafo único.  Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo. 

Art. 75.  Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e 
demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta 
do contratado. 

Art. 76.  A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato. 

7.3 – Conforme Art. 73 § 2o da Lei 8.666/93, o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro 
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato; 
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1. Finalidade: 

Dispõe sobre critérios nos procedimentos para publicação de atos oficiais do Município da Serra/ES no Diário 
Oficial dos Municípios. 

 

2. Abrangência: 

Todas as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal da Serra 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Lei Municipal nº 4.235/2014, que adota o Diário Oficial dos Municípios, instituído e administrado pela Amunes, 
como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do Município da Serra. 

 

4. Conceitos: 
Ato Oficial é toda documentação caracterizada pela impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem, clareza, 

concisão, formalidade e uniformalidade, sendo a publicidade e a impessoalidade princípios fundamentais de toda  

a administração pública.  

A finalidade da publicidade dos atos oficiais também norteia pelo poder da transparência e informação perante o 

cidadão, ou então pelo próprio interesse do cidadão pela noticia ou pelo ato publicado. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à Divisão de Controle de Atos Oficiais controlar a execução da presente norma de procedimento. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

6. Procedimentos: 
6.1 As Unidades Administrativas encaminham à Procuradoria Geral do Município, através de processo administra-

tivo as minutas de leis, portarias e decretos, para análise quanto à legalidade; 

6.2 Após a verificação da legalidade, a Proger encaminha à DCA os documentos para formatação e numeração; 

6.3 Após formatação e numeração a DCA encaminha ao Gabinete do Prefeito, para assinatura;  

6.4 O GP devolve para a DCA os documentos assinados para publicação.  

6.5 A DCA publica no DOM. 

6.6 Com relação a extratos de convênios, notificações, decretos de suplementações orçamentárias, decretos de 

nomeações e exonerações, bem como portarias de licenças sem vencimentos, as Unidades Administrativas deve-

rão enviar via oficio e seus arquivos de publicações para o email dca@serra.es.gov.br, até às 17 horas.  

6.7 A formatação dos documentos para publicação é fonte verdana, tamanho 8.   

 

7. Considerações Finais: 
As solicitações de publicações somente serão aceitas por esta Divisão se estiver de acordo com as normas. 

Não são de competência desta Divisão as publicações referentes às licitações. 

8. Siglas 
DCA – Divisão de Controle de Atos Oficiais 

DOM – Diário Oficial dos Municípios 

PROGER – Procuradoria Geral do Município 

GP – Gabinete do Prefeito 

mailto:dca@serra.es.gov.br


Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo

Coordenadoria de Governo

Legenda: 
DocumentoTerminalDecisão Conector 

Externo
Atividade

Armazen. 
Interno

Interface no 
Sistema

Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Notas
Explicativas

Página: 0.0000 de 
17.0000

Conector

Sistema: Sistema de Comunicação Social
Assunto: Publicação dos Atos Oficiais 
Código:        SCS-NP 01/2015        Data de Elaboração:  10/09/2015 
Versão:                  01                   Data de Aprovação:   30/09/2015     

Assistente de MarketingDCA

Início

DocumentoTerminalDecisão Conector 
Externo

Armazen. 
Interno

Interface no 
Sistema

Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Página: 0.0000 de 
17.0000

Conector

       GABINETE DO PREFEITO
PROGERPROGER

Recebe a documentação formata e 
numera.

FIM

Recebe os processos e analisa a 
legalidade das demandas

encaminhadas pelas Unidades 
Administrativas.

Após a verificação da legalidade à 
Proger encaminha a DCA
 os documentos para formatação
 e numeração.

Encaminha documentação para 
assinatura do prefeito

Recebe a documentação, confere
e procede a coleta da assinatura

do Prefeito

Recebe a documentação
assinada e publica no DOM

Devolve documentação assinada
ao DCA para publicação no DOM

A formatação dos documentos para
publicação devem ser em 
fonte verdana, tamanho 8

Extrato de convênios, notificações, 
decretos e 

portarias deverão ser encaminhadas
 via ofício, com cópia para o e-mail: 

dca@serra.es.gov.br Até as 17h.

ANEXO - I

mailto:dca@serra.es.gov.br


                                                                                                                                    
 

 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SCS-NP 

02 

Assunto: Divulgação de Campanhas Institucionais 
Versão: 
01 

Data de elaboração: 
19/08/2015 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto nº 6.630/2015 

Unidade responsável: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - 
SECOM 

Revisada em: 
 

Revisada por: 

Anexos: 
Anexo I - Fluxograma 

Aprovação: 
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

 
 
1. Finalidade: 
 
Estabelecer os procedimentos para o controle de criação, desenvolvimento e divulgação de campanhas 
publicitárias e de utilidade pública com o objetivo de informar sobre os resultados da gestão pública municipal 
da Serra, prestar contas, informar sobre serviços públicos realizados e oferecidos à população.   
 
2. Abrangência: 
 
Todas as Unidades da administração direta e indireta, e a população da Serra. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 
Lei Federal 4.320/64 
Lei Federal 4.680/1965 
Lei 8.666/1993 
Lei 12232 /2010 aplicada subsidiariamente à Lei 8.666/1993. 
 
4. Conceitos: 
 
Publicidade Institucional: destina-se a posicionar e fortalecer as instituições, prestar contas de atos, obras, 
programas, serviços, metas e resultados das ações do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de atender 
ao princípio da publicidade e de estimular a participação dela no debate, controle e na formulação de políticas 
públicas;  
 
Publicidade de Utilidade Pública: destina-se a divulgar temas de interesse social e apresenta mensagem de 
fácil entendimento, com o objetivo de informar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para a 
adoção de comportamentos que gerem benefícios coletivos 

Briefing – documento que contém todas as informações e orientações para a agência trabalhar eficazmente 
na concepção da campanha; 

Compra de Mídia – Entende-se como compra de mídia a aquisição de espaço e/ou tempo publicitário em 
veículos de comunicação, para a transmissão de mensagem a determinado público-alvo. 

 

 

 



                                                                                                                                    
 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
 
Compete à Secretaria de Comunicação coordenar as atividades de pesquisa, concepção, planejamento, 
criação e execução da agência de publicidade contratada.  
 
Desta maneira, toda e qualquer atividade é avaliada, com possibilidades de reprovação da demanda e de 
ajustes, quando necessário, e aprovada pelo Secretário de Comunicação.  
 
Compete à Controladoria Geral do Município – CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes à presente Norma de Procedimento. 
 
6. Procedimentos: 
 
6.1 – Secretaria de Comunicação   
 
6.1.1 – Identifica a demanda por meio de pesquisa quantitativa/qualitativa, demandas da sociedade via canais 
de comunicação da Prefeitura da Serra e informações gerenciais para orientação da agência de comunicação 
confeccionar campanha institucional ou de utilidade pública valida com o Chefe do Executivo Municipal. 
 
6.2 – Gabinete do Prefeito – (GAB/PREF) 
 
6.2.1 – As informações que embasarão o briefing passam pela análise do Chefe do Executivo Municipal que 
faz sugestões, observações e alterações, quando necessário; essas informações também podem ser 
originárias do Chefe do Executivo Municipal, quando necessário, e não só analisadas e aprovadas por ele. 
 
6.2.2 – O Chefe do Executivo Municipal autoriza a Secretaria de Comunicação a iniciar os procedimentos 
para criação da campanha.  
 
6.3 – Secretaria de Comunicação – (SECOM) 
 
6.3.1 – Autoriza a criação da referida campanha junto à agência de publicidade contratada quando for 
campanha institucional ou de utilidade pública externa, com o prazo estipulado para retorno à Secretaria de 
Comunicação, para aprovação junta ao Gestor desta Secretaria; 
 
6.3.2 – Quando se tratar de campanha institucional ou de utilidade pública interna adotar os procedimentos já 
elencados na Norma de Procedimento SCS – 02 – NP Marketing. 
  
6.4 – Agência de Publicidade Contratada 
 
6.4.1 – Recebe a solicitação, inicia a produção do briefing com as informações repassadas pela Secretaria de 
Comunicação do Município da Serra e alinha as estratégias de comunicação a serem adotadas; 
 
6.4.2 – A Secretaria de Comunicação Aprova o briefing. 
 
6.4.3 – A agência executa os procedimentos de criação da campanha, elaboração das mensagens, escolha 
dos canais de comunicação; 
 
6.4.4 – A agência apresenta em reunião a concepção da campanha. 
 
6.5 – Secretária de Comunicação – (SECOM) 
 
6.5.1 – Analisa a campanha e aprova; 
 
6.5.1.1 - Caso haja alteração, retorna à agência de publicidade para os devidos acertos. Marca-se uma nova 
data para apresentação da campanha para aprovação. 
 
6.5.2 – O material aprovado pela Secretária de Comunicação retorna à agência de publicidade para os 
trâmites de elaboração da peças publicitárias e produção da campanha; 
 
 



                                                                                                                                    
 

 
 
6.6 – Agência de Publicidade Contratada 
 
6.6.1 – Recebe a confirmação da aprovação e desenvolve os procedimentos de elaboração das peças 
publicitárias e produção da campanha: 
 
6.6.1.1 - Caso haja alteração, retorna por e-mail com as devidas alterações à Secretaria de Comunicação; 
 
6.6.2 – Realizar os procedimentos de produção de campanha: orçamentos de produção, estudos técnicos de 
mídia, desenvolvimento das peças publicitárias, elaboração do plano de mídia; 
 
6.6.3 – Reune-se constantemente com a Secretaria de Comunicação para orientações e aprovação dos 
orçamentos de produção e das peças publicitárias. 
 
6.7 – Secretaria de Comunicação – (SECOM) 
 
6.7.1 – Realiza reuniões com a agência de publicidade contratada para orientações e aprovação dos 
orçamentos, peças publicitárias; 
 
6.7.2 - Marca reunião com o Chefe do Executivo Municipal para validação da campanha publicitária e do VT. 
 
6.8 – Gabinete do Prefeito – (GAB/PREF) 
 
6.8.1 – A peça principal da campanha publicitária passa pela análise do Chefe do Executivo Municipal que faz 
sugestões, observações e alterações, quando necessário; 
 
6.8.2 – O Chefe do Executivo Municipal autoriza a Secretaria de Comunicação a finalizar os procedimentos do 
VT e da campanha.  
 
6.9 – Secretaria de Comunicação – (SECOM) 
 
6.9.1 – Autoriza a finalização do VT e da criação do plano de mídia junto à agência de publicidade, assim 
como a finalização das demais peças da campanha. 
 
6.10 – Agência de Publicidade Contratada 
 
6.10.1 – Recebe a confirmação da aprovação e desenvolve o plano de mídia; 
 
6.10.2 – Apresenta o plano de mídia a Secretaria de Comunicação, assim como as demais peças da 
campanha. 
 
6.11 – Secretaria de Comunicação – (SECOM) 
 
6.11.1 – Analisa o plano de mídia apresentado, solicita os ajustes necessários para um melhor aproveitamento 
técnico da mídia; 
 
6.11.2 – Marca reunião com o Chefe do Executivo Municipal para validação do plano de mídia. 
 
6.12 – Gabinete do Prefeito – (GAB/PREF) 
 
6.12.1 – Em conjunto com a Secretaria de Comunicação o Chefe do Executivo Municipal analisa o plano de 
mídia e, faz sugestões, observações e alterações, quando necessário; 
 
6.12.2 – O Chefe do Executivo Municipal autoriza a execução do plano de mídia.  
 
6.13 – Secretaria de Comunicação – (SECOM) 
 
6.13.1 – Autoriza o plano de mídia junto à agência de publicidade. 
 
6.14 – Agência de Publicidade Contratada 
 



                                                                                                                                    
 

6.14.1 – Recebe a confirmação da aprovação do plano de mídia; 
 
6.14.2 – Efetua os procedimentos de compra de mídia aprovada; 
 
6.14.3 – Analisa junto com a Secretaria de Comunicação os impactos da campanha veiculada, realizando os 
ajustes quando necessário; 
 
6.14.4 – Recebe os documentos fiscais e contábeis dos veículos e dos prestadores dos serviços técnicos, 
confere as comprovações de execução do serviço contratado; 
 
6.14.5 – Emite documento fiscal correspondente e protocola solicitação de pagamento. 
  
6.15 – Secretaria de Comunicação – (SECOM) 
 
6.15.1 – A Secretaria de Comunicação analisa os processos protocolizados, realiza as conferências 
necessárias; 
 
6.15.2 – Atesta o serviço executado e autoriza o pagamento à agência de publicidade contratada dos valores 
correspondentes aos serviços executados. 
 
6.16 – Agência de Publicidade Contratada 
 
6.16.1 – Recebe os pagamentos realizados pela Prefeitura da Serra, retém o desconto padrão, honorários e 
os custos internos e repassa os valores para veículos e para os prestadores de serviços técnicos; 
 
6.16.2 – Emite relatório de pagamento aos veículos e prestadores de serviços técnicos e encaminha à 
Prefeitura da Serra. 
 
6.17 – Secretaria de Comunicação – (SECOM) 
 
6.17.1 – A Secretaria de Comunicação analisa o relatório, realiza as conferências necessárias e arquiva os 
processos administrativos. 
 
7. Considerações Finais: 
 
7.1 – No desenvolvimento das ações e na criação dos conteúdos das peças publicitárias, os órgãos e entida-
des deverão observar a legislação vigente e as seguintes diretrizes, respeitadas as características de cada 
ação:  
 
I - observar o princípio da impessoalidade, disposto no caput do art. 37, e seu § 1º, da Constituição Federal, 
que determina que a publicidade tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social, proibida a men-
ção a nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públi-
cos;  
 
II - buscar, na elaboração das mensagens, uma linguagem clara e de fácil entendimento para o cidadão;  
 
III - contribuir para a compreensão do posicionamento e das políticas públicas do Poder Executivo Municipal;  
 
IV - privilegiar o uso de pessoas, cenas e casos reais na publicidade institucional de prestação de contas;  
 
V - evitar o uso de siglas e termos estrangeiros;  
 
VI- evitar o uso de siglas, citação de estruturas administrativas internas e excessos na citação do nome de 
órgãos ou de entidades, em detrimento à mensagem principal;  
 
VII - utilizar recurso que facilite a compreensão – acessibilidade - das mensagens por pessoas com deficiên-
cia visual e auditiva;   
 
7.2 – No planejamento das ações de mídia, os órgãos e entidades deverão observar as seguintes diretrizes, 
respeitadas as características de cada ação:  
 
I - usar critérios técnicos na seleção de meios e veículos de comunicação e divulgação;  



                                                                                                                                    
 

 
II - desconcentrar o investimento por meios e veículos;  
 
IV - buscar melhores visibilidades, considerando o princípio da economicidade, gerando eficiência e 
racionalidade na aplicação dos recursos públicos, de acordo com os objetivos de cada órgão/entidade. 
 
7.3 – O gerenciamento para o desenvolvimento de quaisquer publicidades, tais como: pesquisas públicas, 
divulgações, campanhas, divulgações de materiais institucionais do Poder Executivo, será de responsabilida-
de da Secretaria de Comunicação; 
 
7.4 – Toda veiculação de matéria de campanhas, seja institucional ou de utilidade pública, escrita, falada, 
televisada ou visual, será realizada por intermédio de Agência de Propaganda contratada através de processo 
licitatório; 
 
7.5 – O Site Oficial do Poder Executivo – www.serra.es.gov.br -, 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; pode ser veículo de informação para população, imprensa e demais interessados. 
 
7.6 – Publicidade divulgada sem a expressa autorização da Secretaria Municipal de Comunicação, não 
induzem obrigação de pagamento; 
 
7.7 – 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. 
 

7.8 – Gerenciado pela SECOM, o portal abrange uma sessão de notícias, com atualizações diárias, e 
conteúdo institucional sobre programas, projetos e ações realizadas pela Prefeitura da Serra; 
 
7.9 – O disposto nesta Instrução Normativa não dispensa a observância à legislação aplicável às ações aqui 
previstas e às normas e regulamentos editados pelos órgãos de controle interno e externo. 
 
7.10 - Esta Norma de Procedimentos entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
8. Anexos: 
 
Anexo I - Fluxograma. 

http://www.serra.es.gov.br/
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Sistema: Sistema de Comunicação Social 
Assunto: Divulgação de Campanhas Institucionais
Código:        SCS-NP 02/2015        Data de Elaboração:  19/08/2015 
Versão:                  01                   Data de Aprovação:   30/09/2015     

Secretaria de Comunicação Gabinete do Prefeito Agência de Publicidade

Início

Identifica a demanda por meio de pesquisa
quantitativa/qualitativa, demandas da sociedade
 via canais de comunicação da Prefeitura da 
Serra, informações gerenciais, e 
contextualiza por meio de um brienfing inicial

O Chefe do Poder Executivo analisa, faz 
Sugestões,  observações e alterações, 
se necessário.  
Autoriza a SECOM iniciar os procedimentos de
Criação da campanha.

Campanha institucional ou de
Utilidade pública interna adotar

Os procedimentos elencados na
Norma de Procedimento SCS – 02

NP Marketing

Recebe a solicitação e inicia a produção do 
Briefing com as informações repassadas e em
Reuniões com a SECOM. Alinha as estratégias
de comunicação.
A SECOM aprova o Briefing.
A agência executa os procedimentos de criação
Da campanha, alaboração das mensagens,
Escolhas dos canais de comunicação e
Apresentaa SECOM

2/5
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Secretaria de Comunicação Gabinete do Prefeito Agência de Publicidade

SECOM analisa a campanha e aprova.
Caso haja alterações, retorna à agência
para os devidos acertos.

Recebe a solicitação de alteração e executa 
os procedimentos seguindo as orientações da 
SECOM.

Recebe a confirmação da aprovação e
Desenvolve os procedimentos de elaboração
Das peças publicitárias e produção da campanha
Realiza os procedimentos de produção: 
orçamentos de produção, estudos técnicos de 
Mídia, desenvolvimento das peças 
Publicitárias, elaboração do plano de mídia

2/5

Aprovado

O material aprovado retorna a agência 
para os trâmites de elaboração das peças 

publicitárias e produção da campanha

3/5

S

N
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Prefeitura Municipal da Serra

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de 

Comunicação Social

Sistema: Sistema de Comunicação Social 
Assunto: Divulgação de Campanhas Institucionais
Código:        SCS-NP 02/2015        Data de Elaboração:  19/08/2015 
Versão:                  01                   Data de Aprovação:   30/09/2015     



Secretaria de Comunicação Gabinete do Prefeito Agência de Publicidade

SECOM realiza reuniões com a agência
de publicidade para orientações e 
aprovação dos orçamentos e 
peças publicitárias.
Marca reunião com Chefe do Executivo 
Municipal.

Recebe a confirmação da aprovação e
A autorização de finalização do VT e da criação
Do plano de mídia.
Apresenta a SECOM, que solicita ajustes técnicos, 
Se necessário.

3/5

Autoriza a agência a finalização do VT e 
da criação do plano de mídia.

4/5

A peça principal da campanha passa 
pela ãanalise do Chefe do Executivo 
Municipal.
Autoriza a SECOM a finalizar os 
Procedimentos do VT e da campanha

Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de 

Comunicação Social

Sistema: Sistema de Comunicação Social 
Assunto: Divulgação de Campanhas Institucionais
Código:        SCS-NP 02/2015        Data de Elaboração:  19/08/2015 
Versão:                  01                   Data de Aprovação:   30/09/2015     
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Secretaria de Comunicação Gabinete do Prefeito Agência de Publicidade

SECOM analisa o plano de mídia e
Solicita ajustes, caso necessári.
Marca reunião com Chefe do Executivo 
Municipal.

Recebe autorização para executar o plano de mídia.
Efetua os procedimentos de compra de mídia.
Analisa junto a SECOM os impactos da campanha
Veiculada.
Recebe os documentos fiscais e contábeis dos 
Veículos e dos prestadores de serviços técnicos, 
confere as comprovações de execução do serviço 
contratado.
Emite Nota Fiscal correspondente e protocola 
Solicitação de pagamento da PMS

4/5

Autoriza a agência a executar  o plano  
mídia.

5/5

O Chefe doPoder  Executivo Municipal
Analisa junto com a SECOM e faz sugestões,
Observações e alterações, se achar 
Necessário.
Autoriza a SECOM a execução do plano
De mídia.

Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de 

Comunicação Social

Sistema: Sistema de Comunicação Social 
Assunto: Divulgação de Campanhas Institucionais
Código:        SCS-NP 02/2015        Data de Elaboração:  19/08/2015 
Versão:                  01                   Data de Aprovação:   30/09/2015     
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Secretaria de Comunicação Gabinete do Prefeito Agência de Publicidade

SECOM analisa os processos protocolados
Realiza conferências necessárias e atesta 
O serviço executado.
Autoriza o pagamento à agência dos valores
Correspondentes aos serviços executados

5/5

A SECOM analisa o relatório, realiza as 
conferências necessárias e arquiva os 

relatórios.

Recebe os pagamentos realizados pela PMS,
Retém o desconto padrão, honorários e os 
Custos internos e repassa os valores para 
veículos e para os prestadores de serviços
Técnicos.
Emite relatório de pagamentos realizados e 
Presta contas a PMS

FIMFIM

Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de 

Comunicação Social

Sistema: Sistema de Comunicação Social 
Assunto: Divulgação de Campanhas Institucionais
Código:        SCS-NP 02/2015        Data de Elaboração:  19/08/2015 
Versão:                  01                   Data de Aprovação:   30/09/2015     
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Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SJU-NP 

 01/2015 

Assunto: 
 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

Versão: 
01 

Data de elaboração: 
24/06/2015 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Procuradoria Geral do Município - PROGER 

Revisada em: 
 

Revisada por: 

Anexos: 
Anexo I – Fluxograma das três formas de tramitação interna dos processos administrativos. 

Aprovação: 
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

 
 
1. Finalidade: 

Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de controle a serem observados para o trâmite dos processos administrativos no 
âmbito da Procuradoria Geral do Município. Se subdivide em: 1 – Tramitação Normal; 2 – Tramitação Urgente; 3 – 
Tramitação Urgentíssima. 

2. Abrangência: 

Procuradoria Geral do Município da Serra. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Lei Orgânica do Município de Serra. 

Lei Complementar Estadual n° 621, de 08 de março de 2012. 

Resolução nº 227 do TCEES, de 25 de agosto de 2011. 

Lei Federal 8906/94 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 

Lei Municipal 3781/11 – Lei Orgânica da Procuradoria 

4. Conceitos: 

Processo: É o conjunto de atos coordenados para obtenção de uma decisão na esfera Administrativa ou Judicial. 

Processo Administrativo: É a sequência de papéis e de atos praticados, desde o requerimento de alguém, pleiteando 
algo, perante a autoridade pública, que protocolado recebe uma numeração, é datado e autuado e após tramitação 
mediante informação inicial e outras que possam advir até a decisão final. 

Sistema de Protocolo do Município – Sistema informatizado do município onde são registrados os andamentos de todos 
os processos da Prefeitura. 

Planilha interna da chefia – Livro ou planilha Excel onde são registrados os dados do processo e sua destinação interna 
para protocolo interno. 

Planilha interna da assessoria - Planilha Excel onde são registrados os dados do processo a indicação do procurador 
com a  data do recebimento e devolução. 

Folha de recibo de processos – Página impressa onde o procurador municipal registra o recebimento do processo. Esta 
folha fica com a assessoria de gabinete para controle de distribuição dos processos. 

Procurador Diretor – Procurador municipal com função gratificada de Diretor. 



                                                                                                                                    
 

5. Competência e Responsabilidades: 

A Procuradoria Geral do Município é responsável, em síntese, pela defesa do Município, em juízo e fora dele, bem como 
pelas funções de consultoria e assessoria jurídica, ressalvadas as competências autárquicas, sob a égide dos princípios 
da legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos. 

 

6. Procedimentos: 

6.1 – Tramitação Normal: 

6.1.1 - Procuradoria Geral – Recepção – Ao chegar na Procuradoria Geral o processo administrativo é recebido 
por assistente técnico administrativo que registra no Sistema de Protocolo do Município e encaminha para o Chefe 
de Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo. 

6.1.2 – Chefia de Gabinete/Chefia da Divisão de Apoio Técnico e Administrativo – Registra o processo em 
planilha interna da chefia e distribui para as Diretorias das Procuradorias Setoriais. 

6.1.3 – Nas Diretorias das Procuradorias Setoriais – Os assessores de gabinete distribuem aos procuradores 
municipais conforme orientações do Procurador Geral, Procurador Geral Adjunto ou Procuradores Diretores. 
Registram em planilha interna da assessoria e imprimem folha de recibo de processos. O processo e a folha de 
recibo de processos é entregue ao Procurador. 

6.1.4 – O Procurador Municipal recebe o processo, emite seu parecer e devolve o processo para a Chefia de 
Gabinete do Procurador Geral/Chefia da Divisão de Apoio Técnico Administrativo que registra na planilha interna da 
chefia e remete para a Diretoria da Procuradoria Setorial competente. 

6.1.5 – Nas Diretorias das Procuradorias Setoriais o Procurador Diretor opina pela aprovação, aprovação com 
ressalvas ou censura o parecer e remete para o Procurador Geral ou Procurador Geral Adjunto para homologação, 
homologação com ressalvas ou prolação de parecer divergente. 

6.1.6 – O Procurador Geral ou Procurador Geral Adjunto 

6.1.6.1 - recebe o processo da Diretoria e homologa o parecer do Diretor da Procuradoria Setorial ou do 
Procurador efetivo que emitiu o parecer inicialmente. 

6.1.6.2 – remete para a Chefia de Gabinete do Procurador Geral/Chefia da Divisão de Apoio Técnico 
Administrativo que registra na planilha interna da chefia e no sistema de protocolo do município para a 
devolução à secretaria solicitante. 

 

6.2. Tramitação Urgente: 

6.2.1 - Procuradoria Geral – Recepção – Ao chegar na Procuradoria Geral o processo administrativo é recebido 
por assistente técnico administrativo que registra no Sistema de Protocolo do Município e encaminha para o Chefe 
de Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo. 

6.2.2 – A Chefia de Gabinete do Procurador Geral/Chefia da Divisão de Apoio Técnico Administrativo registra 
na planilha interna da chefia e distribui diretamente ao procurador municipal para parecer jurídico conforme 
orientações do Procurador Geral, Procurador Geral Adjunto ou Procurador Diretor. 

6.2.3 – O Procurador Diretor ou o Procurador Municipal emite parecer jurídico e encaminha para a Chefia de 
Gabinete do Procurador Geral/Chefia da Divisão de Apoio Técnico Administrativo que registra a devolução na 
planilha interna da chefia e encaminha para homologação do Procurador Geral ou Procurador Geral Adjunto. 

6.2.4 - O Procurador Geral ou o Procurador Geral Adjunto homologa o parecer ou emite opinião divergente. 
Poderá, também, nesses casos, proferir parecer diretamente acerca da consulta formulada pelo órgão consulente. 

6.2.5 – O processo é remetido para a Chefia de Gabinete do Procurador Geral/Chefia da Divisão de Apoio Técnico 
Administrativo que registra na planilha interna da chefia e no sistema de protocolo do município para a devolução à 
secretaria solicitante. 

 

6.3. Tramitação Urgentíssima: 

 

6.3.1 - Procuradoria Geral – Recepção – Ao chegar na Procuradoria Geral o processo administrativo é recebido 
por assistente técnico administrativo que registra no Sistema de Protocolo do Município e encaminha diretamente 
para o Procurador Geral ou o Procurador Geral Adjunto. 

6.3.2 – O Procurador Geral ou o Procurador Geral Adjunto  elabora diretamente o parecer e remete para a Chefia 
de Gabinete do Procurador Geral/Chefia da Divisão de Apoio Técnico Administrativo que registra na planilha interna 
da chefia e no sistema de protocolo do município para a devolução à secretaria solicitante. 

 



                                                                                                                                    
 

7. Considerações Finais: 

7.1 - No que tange à tramitação interna dos processos administrativos, as funções relacionadas ao trâmite interno do 
processo administrativo são primeiramente diligenciadas pela Chefia de Gabinete do Procurador Geral. Entretanto, na 
sua ausência momentânea ou permanente suas funções são exercidas pela Chefia da Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo tendo em vista que ambos os setores podem ter competência delegada para tramitação de processos 
administrativos evitando que o processo sofra qualquer retardo em seu andamento interno na Procuradoria Geral. 

7.2 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 



Legenda: DocumentoTerminalDecisão
Conector 
Externo

Atividade
Armazen. 

Interno
Interface no 

Sistema
Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Notas
Explicativas

Página: 0.0000 de 
17.0000

Conector

Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo

Procuradoria Geral do 
Município

Sistema:  Sistema Jurídico 
Assunto: Processos Administrativos
Código:  SJU NP - 01          Data de Elaboração: 24 /06 /2015  
Versão:  01                          Data de Aprovação:  30/09/2015      

Proger/Recepção, o processo é recebido por 
assistente técnico administrativo que registra no 
Sistema de Protocolo do Município e encaminha 

para o Chefe de Gabinete/Chefe de Apoio 
Administrativo.

O Chefe de Gabinete/Chefe de Apoio 
Administrativo registra o processo em planilha 

interna da chefia e distribui para as Diretorias das 
Procuradorias Setoriais.

Os assessores de gabinete distribuem os 
processos aos procuradores municipais conforme 

orientações do Procurador Geral, Procurador Geral 
Adjunto ou Procuradores Diretores. Registram em 
planilha interna da assessoria e imprimem folha de 

recibo de processos. O processo e a folha de 
recibo de processos é entregue ao Procurador.

O Procurador Municipal 
recebe o processo, emite 
seu parecer e devolve o 

processo para a Chefia de 
Gabinete/Chefia de Apoio 
Administrativo que registra 

na planilha interna da 
chefia e remete para a 

Diretoria da Procuradoria 
Setorial competente.

O Procurador Diretor opina 
pela aprovação, aprovação 
com ressalvas ou censura o 

parecer e remete para o 
Procurador Geral ou 

Procurador Geral Adjunto 
para homologação

O Procurador Geral 
ou Procurador Geral 

Adjunto recebe o 
processo da 

Diretoria e homologa 
o parecer do Diretor 

da Procuradoria 
Setorial ou do 

Procurador efetivo 
que emitiu o parecer 

inicial

Remete para a Chefia 
de Gabinete/Chefe de 
Apoio Administrativo 

que registra na planilha 
interna da chefia e no 
Sistema de Protocolo 

do Município para 
devolução à Secretaria 

solicitante.

 Anexo I - Fluxograma



Legenda: DocumentoTerminalDecisão
Conector 
Externo

Atividade
Armazen. 

Interno
Interface no 

Sistema
Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Notas
Explicativas

Página: 0.0000 de 
17.0000

Conector

3/

Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo

Procuradoria Geral do 
Município

Proger/Recepção – registra-se o recebimento do Processo pela 
procuradoria, através do Sistema de Protocolo do Município, e o processo é 

encaminhado à Chefia de Gabinete/Chefia de Apoio Téc. Administrativo.

Chefia de Gabinete/Chefia de Apoio Téc. Administrativo registra na planilha 
interna da chefia e distribui ao Procurador Municipal para parecer jurídico 
conforme orientações do Procurador Geral, Procurador Geral Adjunto ou 

Procurador Diretor

O Procurador Municipal/Procurador 
Diretor emite o parecer jurídico e 

encaminha para a Chefia de 
Gabinete/Chefia de Apoio Téc. 

Administrativo que registra a devolução 
na planilha interna da chefia

O Processo é encaminhado junto 
ao processo para a homologação 

do Procurador Geral ou 
Procurador Geral Adjunto

Procurador Geral ou 
 o Procurador Geral 

Adjunto aprova
ou emite um parecer 

divergente

O processo é remetido para a Chefia de Gabinete/Chefia de Apoio Téc. 
Administrativo, onde é registrada a saída do processo na planilha interna 

da chefia e no sistema de protocolo do município, para devolução à 
Secretaria solicitante. 

Sistema:  Sistema Jurídico 
Assunto: Processos Administrativos
Código:  SJU NP - 01          Data de Elaboração: 24 /06 /2015  
Versão:  01                          Data de Aprovação:  30/09/2015      
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Legenda: DocumentoTerminalDecisão
Conector 
Externo

Atividade
Armazen. 

Interno
Interface no 

Sistema
Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Notas
Explicativas

Página: 0.0000 de 
17.0000

Conector

Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo

Procuradoria Geraldo 
Município 

Proger/Recepção: registra a entrada no Sistema de 
Protocolo do Município e é encaminhado 

diretamente para o Procurador Geral ou para o 
Procurador Geral Adjunto 

O Procurador Geral/Adjunto recebe o 
processo e elabora o parecer. Após isso, o 

processo é enviado à Chefia de 
Gabinete/Chefia de Apoio Téc. Administrativo.

A Chefia de Gabinete/Chefia de Apoio Téc. 
Administrativo registra o processo na planilha interna 

da chefia e no sistema de protocolo do município 
para devolução à Secretaria solicitante.

Sistema:  Sistema Jurídico 
Assunto: Processos Administrativos
Código:  SJU NP - 01          Data de Elaboração: 24 /06 /2015  
Versão:  01                          Data de Aprovação:  30/09/2015      
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Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SJU-NP 

02/2015 

Assunto: 
 PROCESSOS JUDICIAIS 

Versão: 
01 

Data de elaboração: 
24/06/2015 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Procuradoria Geral do Município - PROGER 

Revisada em: 
 

Revisada por: 

Anexos: 
Anexo I – Fluxograma dos atos referentes a processos judiciais protocolizados no Protocolo Geral da Prefeitura ou 
entregues nas Secretarias. 
Anexo II – Fluxograma dos atos referentes a processos judiciais recebidos diretamente na Procuradoria Geral do 
Município. 

Aprovação: 
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

 
1. Finalidade: 

Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de controle a serem observados para o trâmite das notificações, intimações, 

citações em termos de processos judiciais no âmbito da Procuradoria Geral do Município. 

2. Abrangência: 

Procuradoria Geral do Município da Serra. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Lei Orgânica do Município de Serra. 

Lei Complementar Estadual n° 621, de 08 de março de 2012. 

Resolução nº 227 do TCEES, de 25 de agosto de 2011. 

Lei Federal 8906/94 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. 

Lei Municipal 3781/11 – Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município. 

4. Conceitos: 

Processo: É o conjunto de atos coordenados para obtenção de uma decisão na esfera Administrativa ou Judicial. 

Processo Judicial: É uma série de eventos pré-determinados e ordenados em Lei que permite ao cidadão ou ao Estado 

requerer a Tutela Jurisdicional de um direito. 

Sistema de Protocolo do Município – Sistema informatizado do município onde são registrados os andamentos de todos 

os processos da Prefeitura. 

Planilha interna da chefia – Livro ou planilha Excel onde são registrados os dados do processo e sua destinação interna 

para protocolo interno. 

Planilha interna da assessoria - planilha Excel onde são registrados os dados do processo a indicação do procurador,  

data do recebimento e devolução. 

Folha de recibo de processos – página impressa onde o procurador municipal registra o recebimento do processo. Esta 

folha fica com a assessoria de gabinete para controle de distribuição dos processos. 



                                                                                                                                    
 

Procurador Diretor – procurador municipal com função gratificada de Diretor de Procuradoria Setorial. 

Dossiê Judicial – pasta de documentos onde são arquivados na Procuradoria todos os atos judiciais recebidos e/ou 

produzidos pelos Procuradores referentes a um processo judicial específico. 

5. Competência e Responsabilidades: 

A Procuradoria Geral do Município é responsável, em síntese, pela defesa do Município, em juízo e fora dele, bem como 

pelas funções de consultoria e assessoria jurídica, ressalvadas as competências autárquicas, sob a égide dos princípios 
da legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos. 

6. Procedimentos: 

6.1 – Tramitação dos atos referentes a processos judiciais protocolizados no Protocolo Geral da Prefeitura ou 
entregues nas Secretarias: 

6.1.1 – Protocolo Geral do Município ou nas demais Secretarias do Município - Os atos, comunicações e 

intimações são protocolizados no Protocolo Geral da Prefeitura ou entregues por oficial de justiça nas demais 

Secretarias do Município da Serra. 

6.1.1.1 – No Protocolo Geral do Município – a intimação é autuada como processo administrativo normal 

e encaminhados para a Procuradoria Geral do Município. 

6.1.1.2 – Nas Secretarias do Município – o Secretário ou servidor municipal intimado por oficial de justiça 

cumpre a determinação judicial, se houver, compila as informações quanto ao cumprimento da determinação 

e as demais referentes ao assunto e encaminha por ofício à Procuradoria Geral ou protocola a intimação 
com as respectivas informações no Protocolo Geral do Município, direcionado à Procuradoria Geral do 

Município. 

6.1.2 - Procuradoria Geral – Recepção – Ao chegar na Procuradoria Geral o processo administrativo contendo o 

o ato judicial é recebido por assistente técnico administrativo que registra no Sistema de Protocolo do Município e 

encaminha para o Chefe de Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo. 

6.1.3 – Chefia de Gabinete/Chefia da Divisão de Apoio Técnico e Administrativo – Registra o processo em 

planilha interna da chefia e distribui para a Diretoria da Procuradoria Setorial competente. 

6.1.4 – Na Diretoria da Procuradoria Setorial competente: 

6.1.4.1 – Em se tratando de ato judicial referente a processo judicial já em curso (intimações, 

comunicações, etc.) a assessoria de gabinete diligencia junto aos diversos setores da Prefeitura visando 

compilar a documentação e informações administrativas necessárias e encaminha ao Chefe de 

Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo que diligencia a entrega para o procurador vinculado. Em seguida 

anexa cópia do ato recibado pelo procurador municipal junto ao dossiê judicial. 

6.1.4.2 – Em se tratando de ato judicial referente a processo judicial inicial (citação, etc.) ou que ainda não 

tenha procurador vinculado a assessoria de gabinete diligencia junto aos diversos setores da Prefeitura 

visando compilar a documentação e informações administrativas necessárias para encaminhar ao 

procurador vinculado. Paralelamente a isso abre um dossiê judicial e comunica ao Diretor da Procuradoria 

Setorial competente que indica um procurador para se tornar vinculado ao feito judicial. Este procurador 
municipal indicado pelo Diretor é nomeado mediante portaria expedida pelo Procurador Geral ou 

Procurador Geral Adjunto. Uma vez elaborada a portaria o Chefe de Gabinete/Chefe de Apoio 

Administrativo registra em livro próprio de processos judiciais e encaminha o ato judicial (citação) e a 

documentação compilada para o procurador competente, arquivando cópia da portaria recibada no dossiê 

judicial ficando o Procurador Municipal responsável por todos os demais atos referentes a este processo 
judicial, podendo solicitar diligências complementares para a assessoria de gabinete. 

6.1.5 – O Procurador Municipal: 

6.1.5.1 - recebe o ato judicial e providencia sob sua responsabilidade as medidas judiciais cabíveis ou 

instrumentos jurídicos necessários e anexa cópia do ato judicial já protocolizado em juízo no seu relatório 

mensal de produtividade. O Chefe de Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo anexa este ato judicial junto 
ao dossiê judicial. 



                                                                                                                                    
 

6.1.5.2 – solicita dispensa de recorrer, mediante requerimento fundamentado, ao Diretor da Procuradoria 

Setorial Competente, quando a controvérsia judicial estiver sendo iterativamente decidida pelo Supremo 

Tribunal Federal ou pelos Tribunais Superiores, quando julgar que o recurso é meramente protelatório, 
desnecessário ou desinteressante para o Município. 

6.1.5.2.1 – Diretor da Procuradoria Setorial Competente, analisa e emite seu parecer para o  
Procurador Geral ou, ou na sua falta ou impedimentos, o Procurador Geral Adjunto. 

6.1.5.2.2 – Procurador Geral ou o Procurador Geral Adjunto, defere ou indefere o pedido de 

dispensa de recurso. Caso seja deferido a Assessoria de Gabinete encaminha cópia da decisão ao 

procurador vinculado que, assim, está dispensado da interposição do recurso. Caso seja indeferido 
o a Assessoria de Gabinete encaminha cópia da decisão ao procurador vinculado que deverá 

interpor o recurso e anexar cópia do ato judicial já protocolizado em juízo no seu relatório mensal 

de produtividade. O Chefe de Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo anexa este ato judicial 

protocolizado junto ao dossiê judicial. 

6.1.5.2.3 – Após deferimento ou indeferimento pelo Procurador Geral ou pelo Procurador 
Geral Adjunto, o pedido é arquivado no dossiê judicial. 

6.2. Tramitação dos atos referentes a processos judiciais recebidos diretamente na Procuradoria Geral do 
Município por Oficial de Justiça: 

6.2.1 – Procuradoria Geral do Município – Recepção: O oficial de justiça entrega diretamente na procuradoria as 

intimações ou citações para a Chefe de Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo que recebe e encaminha para o 

Procurador Geral ou o Procurador Geral Adjunto que recebe a contrafé ou intimação. 

6.2.2 – O Chefe de Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo devolve ao oficial de justiça a contrafé ou intimação 

devidamente recibada e encaminha para a Diretoria da Procuradoria Setorial competente. 

6.2.3 – Na Diretoria da Procuradoria Setorial competente: 

6.2.3.1 – Em se tratando de ato judicial referente a processo judicial já em curso (intimações, 

comunicações, etc.) a assessoria de gabinete diligencia junto aos diversos setores da Prefeitura visando 

compilar a documentação e informações administrativas necessárias e encaminha ao Chefe de 

Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo que diligencia a entrega para o procurador vinculado. Em seguida 
anexa cópia do ato recibado pelo procurador municipal junto ao dossiê judicial. 

6.2.3.2 – Em se tratando de ato judicial referente a processo judicial inicial (citação, etc.) ou que ainda não 

tenha procurador vinculado a assessoria de gabinete diligencia junto aos diversos setores da Prefeitura 

visando compilar a documentação e informações administrativas necessárias para encaminhar ao 

procurador vinculado. Paralelamente a isso abre um dossiê judicial e comunica ao Diretor da Procuradoria 
Setorial competente que indica um procurador para se tornar vinculado ao feito judicial. Este procurador 

municipal indicado pelo Diretor é nomeado mediante portaria expedida pelo Procurador Geral ou 

Procurador Geral Adjunto. Uma vez elaborada a portaria o Chefe de Gabinete/Chefe de Apoio 

Administrativo registra em livro próprio de processos judiciais e encaminha o ato judicial (citação) e a 

documentação compilada para o procurador competente, arquivando cópia da portaria recibada no dossiê 
judicial ficando o Procurador Municipal responsável por todos os demais atos referentes a este processo 

judicial, podendo solicitar diligências complementares para a assessoria de gabinete. 

6.2.4 – O Procurador Municipal: 

6.2.4.1 - recebe o ato judicial e providencia sob sua responsabilidade as medidas judiciais cabíveis ou 

instrumentos jurídicos necessários e anexa cópia do ato judicial já protocolizado em juízo no seu relatório 

mensal de produtividade. O Chefe de Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo anexa este ato judicial junto 

ao dossiê judicial. 

6.2.4.2 – solicita dispensa de recorrer, mediante requerimento fundamentado, ao Diretor da Procuradoria 

Setorial Competente, quando a controvérsia judicial estiver sendo iterativamente decidida pelo Supremo 
Tribunal Federal ou pelos Tribunais Superiores, quando julgar que o recurso é meramente protelatório, 
desnecessário ou desinteressante para o Município. 



                                                                                                                                    
 

6.2.4.2.1 – Diretor da Procuradoria Setorial Competente, analisa e emite seu parecer para o  
Procurador Geral ou o Procurador Geral Adjunto. 

6.2.4.2.2 – Procurador Geral ou o Procurador Geral Adjunto, defere ou indefere o pedido de 

dispensa de recurso. Caso seja deferido a Assessoria de Gabinete encaminha cópia da decisão ao 

procurador vinculado que, assim, está dispensado da interposição do recurso. Caso seja indeferido 

o a Assessoria de Gabinete encaminha cópia da decisão ao procurador vinculado que deverá 

interpor o recurso e anexar cópia do ato judicial já protocolizado em juízo no seu relatório mensal 
de produtividade. O Chefe de Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo anexa este ato judicial 

protocolizado junto ao dossiê judicial. 

 6.2.4.2.3 – Após deferimento ou indeferimento pelo Procurador Geral ou pelo Procurador 
Geral Adjunto o pedido é arquivado no dossiê judicial. 

7. Considerações Finais: 

7.1 - No que tange à tramitação interna dos processos administrativos, as funções relacionadas ao trâmite interno do 

processo administrativo são primeiramente diligenciadas pela Chefia de Gabinete do Procurador Geral. Entretanto, na 

sua ausência momentânea ou permanente suas funções são exercidas pela Chefia da Divisão de Apoio Técnico e 

Administrativo tendo em vista que ambos os setores podem ter competência delegada para tramitação de processos 
administrativos evitando que o processo sofra qualquer retardo em seu andamento interno na Procuradoria Geral. 

7.2 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Quando o processo é novo, ou 
ainda não tenha Procurador 
Vinculado,  a assessoria de 

gabinete, diligencia junto aos 
diversos setores da Prefeitura 

visando compilar a 
documentação e informações 
administrativas  necessárias 

para encaminhar ao Procurador 
Vinculado.

A assessoria abre um dossiê 
judicial e comunica ao Diretor 

da Procuradoria Setorial 
competente que indica um 
Procurador para se tornar 
vinculado ao feito judicial

O Procurador indicado pelo Diretor é nomeado mediante portaria expedida 
pelo Procurador Geral ou Procurador Geral Adjunto.  Uma vez elaborada a 

portaria a Chefe de Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo registra em livro 
próprio de processos judiciais e encaminha o ato judicial e a documentação 
compilada para o Procurador competente, arquiva cópia da portaria recibada 
no dossiê judicial ficando o Procurador Municipal responsável por todos os 

demais atos referentes a este processo judicial, podendo solicitar diligencias 
complementares para a assessoria de gabinete.

O Chefe de 
Gabinete/Chefe de 

Apoio Administrativo 
anexa este ato judicial 
junto ao dossiê judicial.

Se entende que não deve 
recorrer, solicita dispensa de 

recorrer mediante  
requerimento fundamentado, 
ao Diretor da Procuradoria 

Setorial Competente, quando 
a controvérsia judicial estiver 

sendo iterativamente 
decidida pelo Supremo 

Tribunal Federal ou pelos 
Tribunais Superiores, quando 

julgar que o recurso é 
meramente protelatório, 

desnecessário ou 
desinteressante para o 

Município.

Quando o ato judicial é 
referente a processo já em 

curso, a assessoria de 
gabinete diligencia junto aos 

diversos setores da Prefeitura 
visando compilar 

documentação e informações 
administrativas necessárias e 

encaminha ao Chefe de 
Gabinete/Chefe de Apoio 

Administrativo e encaminha 
ao procurador vinculado. Em 
seguida anexa cópia do ato 
recibado pelo Procurador 
Municipal junto ao dossiê 

judicial.

Procurador recebe o ato 
judicial e providencia sob sua 
responsabilidade as medidas 

judiciais cabíveis ou 
instrumentos jurídicos 

necessários e anexa cópia do 
ato judicial já protocolizado em 
juízo no seu relatório mensal 

de produtividade.

Atos Judiciais protocolizados no Protocolo Geral da Prefeitura ou entregues nas Secretarias (6.1).

Os  atos, as comunicações e 
intimações protocolizados no 
Protocolo Geral da Prefeitura

Os  atos, as comunicações e 
intimações entregues por oficial 

de justiça nas demais Secretarias 
do Município da Serra

A intimação é autuada como 
processo administrativo 
normal e encaminhados 

para a Procuradoria geral do 
Município

O Secretário ou servidor intimado por 
oficial de justiça cumpre a determinação 
judicial, se houver, compila informações 
quanto ao cumprimento da determinação 

e as demais referentes ao assunto e 
encaminha por ofício à Procuradoria 

Geral ou protocola a informação com as 
respectivas informações no Protocolo 

Geral do Município, direcionado à 
Procuradoria Geral do Município.

Procuradoria Geral/Recepção: o processo administrativo 
contendo o ato judicial é recebido por assistente técnico 
administrativo que registra no Sistema de Protocolo do 

Município e encaminha para o Chefe de Gabinete/Chefe 
de Apoio Administrativo que registra o processo em 

planilha interna da chefia e distribui para a Diretoria da 
Procuradoria Setorial competente.

Diretor da 
Procuradoria Setorial 
Competente, analisa 
e emite seu parecer 
para o Procurador 
Geral ou para o  
Procurador Geral 

Adjunto.

Defere o pedido, a 
Assessoria de 

Gabinete encaminha 
cópia da decisão ao 

procurador 
Vinculado, que 
assim estará 

dispensado da 
interposição do 

recurso.

Indeferido o pedido, a 
Assessoria de Gabinete 

encaminha cópia da 
decisão ao Procurador 
Vinculado que deverá 
interpor o recurso e 
anexar cópia do ato 

judicial já protocolizado 
em juízo no seu relatório 

 mensal de 
produtividade

Os atos, comunicações e intimações podem ser protocolizados 
no Protocolo Geral da Prefeitura ou entregues por oficial de 

justiça nas demais Secretarias do Município da Serra
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Atos Judiciais recebidos diretamente na Procuradoria por Oficial de Justiça (6.2).  

Oficial de Justiça entrega 
diretamente na Procuradoria as 
intimações ou citações para o 
Chefe de Gabinete/Chefe de 
Apoio Téc. Administrativo e 

encaminha para o Procurador 
Geral, ou para o Procurador Geral 

Adjunto, recebe a contrafé ou a 
intimação

A Chefia de Gabinete/Chefia de 
Apoio Téc. Administrativo 

devolve  ao Oficial de Justiça a 
contrafé ou intimação, 

devidamente recibada e 
encaminha para Diretoria da 

Procuradoria Setorial 
competente. Em se tratando de ato judicial referente a processo 

judicial inicial ou que ainda não tenha Procurador 
Vinculado a assessoria de gabinete diligencia junto aos 

diversos setores da Prefeitura visando compilar a 
documentação e informações administrativas 

necessárias para encaminhar ao Procurador Vinculado.

Em se tratando de ato judicial é referente a processo 
já em curso, a assessoria de gabinete diligencia 
junto aos diversos setores da Prefeitura visando 

compilar documentação e informações 
administrativas necessárias e encaminha ao Chefe 

de Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo que 
diligencia a entrega para o procurador vinculado. Em 
seguida anexa cópia do ato recibado pelo Procurador 

Municipal junto ao dossiê judicial

Paralelamente a isso abre um dossiê judicial e 
comunica ao Diretor da Procuradoria Setorial 

competente que indica um Procurador para se 
tornar vinculado ao feito judicial

O Procurador indicado é nomeado mediante portaria 
expedida pelo Procurador Geral ou Procurador Geral 
Adjunto.  Uma vez elaborada a portaria a Chefe de 

Gabinete/Chefe de Apoio Administrativo Registra em livro 
próprio de processos judiciais e encaminha o ato judicial e a 

documentação compilada para o Procurador competente, 
arquiva cópia da portaria recibada no dossiê judicial ficando 

o Procurador Municipal responsável por todos os demais 
atos referentes a este processo judicial, podendo solicitar 

diligencias complementares para a assessoria de gabinete.

O Chefe de 
Gabinete/Chefe de 

Apoio Administrativo 
anexa este ato judicial 
junto ao dossiê judicial.

Se entende que não deve 
recorrer, solicita dispensa de 

recorrer mediante  
requerimento fundamentado, 
ao Diretor da Procuradoria 

Setorial Competente, quando 
a controvérsia judicial estiver 

sendo iterativamente 
decidida pelo Supremo 

Tribunal Federal ou pelos 
Tribunais Superiores, quando 

julgar que o recurso é 
meramente protelatório, 

desnecessário ou 
desinteressante para o 

Município.

Procurador recebe o ato 
judicial e providencia sob sua 
responsabilidade as medidas 

judiciais cabíveis ou 
instrumentos jurídicos 

necessários e anexa cópia do 
ato judicial já protocolizado em 
juízo no seu relatório mensal 

de produtividade.

Diretor da 
Procuradoria Setorial 
Competente, analisa 
e emite seu parecer 
para o Procurador 

Geral ou para o 
Procurador Geral 

Adjunto.

Defere o pedido, a 
Assessoria de 

Gabinete encaminha 
cópia da decisão ao 

procurador 
Vinculado, que 
assim estará 

dispensado da 
interposição do 

recurso.

Indeferido o pedido, a 
Assessoria de Gabinete 

encaminha cópia da 
decisão ao Procurador 
Vinculado que deverá 
interpor o recurso e 
anexar cópia do ato 

judicial já protocolizado 
em juízo no seu relatório 

 mensal de 
produtividade
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

 
1. Finalidade: 

Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de controle a serem observados para da Administração e Cobrança da Dívida 
Ativa no âmbito da Procuradoria Geral do Município. 

2. Abrangência: 

Procuradoria Geral do Município da Serra. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Lei Orgânica do Município de Serra. 

Lei Complementar Estadual n° 621, de 08 de março de 2012. 

Resolução nº 227 do TCEES, de 25 de agosto de 2011. 

Lei Federal 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. 

Lei Municipal 3.781/11 – Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município. 

Lei Municipal 3.833/11 – Código Tributário Municipal. 

Lei Municipal 4.027/13 – Lei do Protesto da Dívida Ativa Municipal. 

Decreto Municipal 1166/05 – Departamento de Cobrança da Dívida Administrativa e Judicial da Procuradoria Geral do 

Município - DICODAM. 

4. Conceitos: 

Sistema de Protocolo do Município – Sistema informatizado do município onde são registrados os andamentos de todos 

os processos da Prefeitura. 

SEFA/DAAC – Divisão de Dívida Ativa e Cobrança da Secretaria da Fazenda. 

DICODAM/PROGER - Departamento de Cobrança da Dívida Administrativa e Judicial da Procuradoria Geral do Município. 

Planilha interna– Livro ou planilha Excel onde são registrados os dados do processo e sua destinação interna para 

protocolo interno. 



                                                                                                                                    
 

Folha de recibo de processos – página impressa onde o procurador municipal registra o recebimento do processo. Esta 

folha fica com a assessoria de gabinete para controle de distribuição dos processos. 

CDA – Certidão de Dívida Ativa. 

Procurador Diretor – procurador municipal com função gratificada de Diretor de Procuradoria Setorial. 

Dossiê Fiscal – pasta de documentos onde são arquivados na Procuradoria todos os atos judiciais recebidos e/ou 

produzidos pelos Procuradores referentes a um processo de execução fiscal específico. 

Sistema da SmarTB – programa da empresa SMAR contratado pelo município para registro das cobranças e processos 

administrativos e judiciais. 

5. Competência e Responsabilidades: 

A Procuradoria Geral do Município é responsável, em síntese, pela defesa do Município, em juízo e fora dele, bem como 
pelas funções de consultoria e assessoria jurídica, ressalvadas as competências autárquicas, sob a égide dos princípios 

da legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos. 

6. Procedimentos: 

6.1 – Tramitação da administração e cobrança da dívida ativa do município: 

6.1.1 – SEFA/DDAC – encaminha o processo administrativo para o Departamento de Cobrança da Dívida 

Administrativa e Judicial da Procuradoria Municipal (DICODAM/PROGER), contendo a CDA para cobrança 

administrativa e judicial por competência exclusiva. 

6.1.2 – A DICODAM/PROGER – recebe o processo e registra no Sistema de Protocolo do Município e realiza os 

seguintes procedimento: 

a) Verifica se houve quitação ou parcelamento. 

b) Verifica se os dados constantes na mesma estão de acordo com o contrato social registrado no JCEES e 

também se está ativo na Receita Federal. 

c) Verifica se o endereço está completo, inclusive o CEP. 

d) Verifica se há lançamento em duplicidade em CDA’s. 

6.1.2.1 – Havendo qualquer pendência acima o processo é devolvido à SEFA para verificação, 

complementação ou retificação de dados. 

6.1.2.2 – Não havendo qualquer pendência referente a estes itens é passado ao item seguinte: 

6.1.3 - Após as conferências do item anterior, se não houve pendências, a CDA é lançada na planilha interna e é 

aberto o dossiê fiscal. 

  6.1.3.1 – Nesta fase é facultado o pagamento administrativo antes do protesto e ajuizamento. 

6.1.3.2 – Se o débito for pago nesta fase administrativa é emitida uma guia de pagamento a ser pago pelo 

devedor diretamente na rede bancária com baixa automática e eletrônica da quitação do débito junto ao 
sistema SMARTB. 

6.1.3.3 – Em caso de parcelamento a DICODAM periodicamente efetua o levantamento dos 

parcelamentos, com intuito de verificar se o mesmo está sendo cumprido. 

 6.1.3.3.1 – Em caso de não cumprimento do acordo este será cancelado e se já estiver ajuizado, 

 será encaminhado ao procurador designado para requer o prosseguimento do feito. 

 6.1.3.3.2 – Em caso de quitação, solicitamos a extinção do feito. 

6.1.3.4 – Não sendo pago o débito nesta fase a dívida é protestada em cartório, caso o devedor seja do 

Estado do Espírito Santo. Sendo o devedor de outro estado não há protesto por falta de convênio do 

Município com cartórios de protesto de outros estados. E não havendo o pagamento passa-se ao item 
seguinte para cobrança. 

6.1.4 – Não sendo paga a dívida administrativamente passa-se à identificação das CDA´s com valores inferiores a 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que é o limite mínimo para o ajuizamento de execução fiscal. 



                                                                                                                                    
 

6.1.4.1 – Se a dívida for inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) não será ajuizada execução fiscal, ficando 

o dossiê no arquivo provisório. 

6.1.4.2 – Se a dívida for superior a R$ 500,00 (quinhentos reais) o processo é distribuído para um 

procurador municipal pela diretora da DICODAM, conforme critérios do Procurador Geral Adjunto e/ou da 

Diretora da Procuradoria Fiscal, para ajuizamento da cobrança judicial através de execução fiscal 

conforme itens a seguir. 

6.1.5 – O procurador municipal recebe o dossiê administrativo ajuíza eletronicamente a inicial de execução fiscal, 

devolve o dossiê fiscal para a DICODAM e após a vinculação pelo Procurador Geral Adjunto no sistema de processo 

eletrônico do tribunal de justiça, o procurador municipal fica responsável por todos os demais atos decorrentes do 

processo eletrônico. 

6.1.6 – Os servidores da DICODAM arquivam na Planilha Interna as informações sobre o processo judicial de 

execução fiscal e o respectivo procurador municipal designado. 

6.1.7 – Tendo em vista que o processo de execução fiscal passou a ser eletrônica após abril de 2015, os demais 

atos e peças processuais não são mais arquivadas em dossiê fiscal, pois constam integralmente no tribunal de 

justiça. 

7. Considerações Finais: 

7.1 - A execução fiscal passou a ser eletrônica após abril de 2015. Assim, os atos e peças processuais não são mais 

arquivadas em dossiê fiscal pois constam integralmente no tribunal de justiça. 

7.2 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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SEFA/DDAC encaminha o processo 
para o DICODAM/PROGER 

contendo a CDA para cobrança 
administrativa e judicial.

DICODAM/PROGER  recebe o 
processo e registra no Sistema de 

Protocolo do Município

Verifica se houve quitação do débito. 
Verifica se os dados constantes na 

mesma estão de acordo com o 
contrato social registrado no JCEES e 

também  se está ativo na Receita 
Federal. 

Verifica se o endereço está completo, 
inclusive o CEP. 

Verifica se há lançamento em 
duplicidade em CDA'S 

Havendo qualquer destas pendências o 
processo é devolvido à SEFA para 

devidas providências 

Não havendo pendencia, a CDA é 
lançada em planilha interna e é 

aberto um dossiê fiscal. Facultado 
pagamento ou parcelamento 

administrativo antes do protesto e 
ajuizamento.

Se pago o débito, é 
emitida uma guia a ser 
paga na rede bancária, 

havendo a baixa 
automática da quitação 

do débito junto ao 
sistema SmarTB. 

Não sendo pago, a dívida é protestada em cartório, 
se o devedor for do Espírito Santo.  Devedores de 

outros estados não há protesto por falta de 
convenio do Município com cartórios de protesto de 

outros estados. Débitos inscritos em dívida ativa  
com valores inferiores a 

R$500,00 o dossiê fiscal é 
arquivado administrativamente.

Débitos inscritos em dívida ativa 
 com valores superiores a  R$ 
500,00 é ajuizada a cobrança 
judicial através da execução 

fiscal.

O processo é distribuído ao 
Procurador para ajuizamento 

da Execução Fiscal
Em caso de quitação, 
é solicitada a extinção 

do feito.

Em caso de parcelamento do 
débito a DICODAM faz 

periodicamente o levantamento 
dos parcelamentos.

Em caso de 
não 

cumprimento 
do acordo ele 

será cancelado 
e o procurador 
informado para 
prosseguiment

o do feito

Os servidores da DICODAM 
arquivam na planilha interna as 

informações sobre o processo judicial 
e respectivo procurador municipal 

designado.

Os demais atos e peças processuais 
não são mais arquivadas pois constam 

integralmente no site do Tribunal de 
Justiça por se tratar de processo 

eletrônico.

SEFA / DDAC DICODAM/PROGER

 Anexo I - Fluxograma
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Aprovação: 
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

 
1. Finalidade: 

Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de controle a serem observados para Realização de Sindicâncias Internas da 

Administração Pública do Município e Processo Administrativo Disciplinar da Comissão de Inquérito Administrativo 

Disciplinar vinculada à Procuradoria Geral do Município. 

2. Abrangência: 

Todas as secretarias do município. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Lei Orgânica do Município de Serra. 

Lei Complementar Estadual n° 621, de 08 de março de 2012. 

Resolução nº 227 do TCEES, de 25 de agosto de 2011. 

Lei Municipal 2.360/01 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra. 

Lei 3.781/11 – Lei Orgânica da Procuradoria. 

Decreto nº 8.288/2012 – Regimento Interno da Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar 

4. Conceitos: 

Sistema de Protocolo do Município – Sistema informatizado do município onde são registrados os andamentos de todos 

os processos da Prefeitura. 

CIAD – Comissão Permanente de Inquérito Administrativo Disciplinar do Município, órgão vinculado à Procuradoria Geral 

do Município. 

Processo Administrativo Disciplinar - O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de 

servidor por infração praticada no exercício de suas atividades, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que 

se encontra investido. 

Sindicância - A sindicância administrativa é o meio sumário de que se vale a administração para apurar atos ou fatos 

anômalos e de certa gravidade, com pena até advertência. 



                                                                                                                                    
 

Comissão de Sindicância – Comissão designada por meio de Decreto para efetuar a sindicância. 

Inquérito Administrativo – Processo conduzido pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo Disciplinar. 

Planilha interna– Livro ou planilha Excel onde são registrados os dados do processo e sua destinação interna para 

protocolo interno. 

Folha de recibo de processos – página impressa onde o procurador municipal registra o recebimento do processo. Esta 

folha fica com a assessoria de gabinete para controle de distribuição dos processos. 

5. Competência e Responsabilidades: 

Sindicância Administrativa – é instaurada por portaria do Prefeito; do Secretário Municipal em cuja Secretaria se deu o 

fato objeto da Sindicância; e dos Chefes de órgãos da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas 

Municipais. É processada e julgada por Comissão composta de três servidores públicos, dos quais pelo menos dois sejam 
efetivos, designados para tal fim, devendo ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da designação da 

Comissão, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que justificado pelo respectivo Presidente. Quando 

o ato ou fato irregular for claro e sua autoria suficientemente provada, a autoridade que tiver conhecimento da falta solicitará 

imediatamente ao Chefe do Executivo a abertura de Inquérito Administrativo. 

Processo Administrativo Disciplinar – É instaurada por portaria dos Chefes dos Poderes Executivo ou Legislativo para 

apurar irregularidades cometidas por servidores de seus respectivos Poderes. É processada por Comissão Permanente 

criada com esta finalidade, cuja composição e funcionamento serão regulados por ato do Prefeito Municipal. 

 

6. Procedimentos: 

6.1 – Tramitação da Sindicância Administrativa: 

6.1.1 - O Prefeito Municipal; o Secretário Municipal em cuja secretaria se deu o fato objeto da sindicância; 
ou os Chefes de órgãos da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais – Instaura 

a sindicância por portaria indicando o seu objeto e designando seu presidente. A comissão de sindicância será 

composta de três servidores públicos, dos quais pelo menos dois sejam efetivos. 

6.1.2 - O Presidente da comissão designará um servidor para secretariar a Comissão, podendo sua escolha recair 

sobre um de seus membros. 

6.1.3 – A comissão de sindicância iniciará os trabalhos através de “Termo de Abertura de Sindicância” e, em 

processo sumário, ouvirá o sindicado e todas as pessoas envolvidas nos fatos bem como peritos e técnicos 

necessários ao esclarecimento de matérias especializadas, reduzindo tudo a termo para constar do processo 

administrativo da sindicância; 

6.1.4 – A comissão de sindicância finalizará a sindicância em até 30 (trinta dias), prorrogável justificadamente pelo 

presidente da comissão, por meio de relatório conclusivo que poderá concluir pelo seguinte: 

6.1.4.1 – Arquivamento do processo quando: 

a) o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal; 

b) por falta de provas suficientes que possam incriminar algum servidor; 

6.1.4.2 – Aplicação da pena de advertência. 

6.1.4.3 – Sugestão de instauração de Inquérito Administrativo. 

6.1.4.4 – Encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, independente da instauração do 

processo disciplinar, quando relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como crime contra 

a Administração Pública de acordo com a Lei Penal. 

6.1.5 – A comissão de sindicância – Após elaboração do relatório conclusivo a comissão elaborará o termo de 

encerramento da sindicância, encerrando seu mister e encaminhando o processo administrativo para a autoridade 

instauradora da sindicância. 

6.2 – Tramitação do Processo Administrativo Disciplinar: 



                                                                                                                                    
 

6.2.1 – O Processo Administrativo Disciplinar iniciará por Portaria dos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo 
e será concluído em até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período. 

6.2.1.1 – A Portaria de abertura de Inquérito Administrativo indicará o nome do servidor ou servidores e o 
artigo do Estatuto que foi infringido. 

6.2.1.2 - Quando o fato objeto do Processo Disciplinar for precedido de Sindicância, os autos da Sindicância 
integrarão o processo disciplinar. 

6.2.2 - A CIAD - 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, assegurando ao servidor indiciado o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio 
de procurador regularmente constituído, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular 
quesitos, quando se tratar de prova pericial. 

6.2.2.1 - O Presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos bem como indeferirá o pedido de prova 
pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. 

6.2.2.2 - Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário 
Oficial do Estado, ou em jornal de grande circulação de alcance estadual. 

6.2.3 – A CIAD – tomará depoimento das testemunhas, reduzindo-as a termo. 

6.2.4 – A CIAD – após depoimentos das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do indiciado. 

6.2.4.1 – No caso de mais de um indiciado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que 
divergirem em suas declarações será promovida a acareação entre eles. 

6.2.4.2 – O procurador do indiciado poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição das testemunhas, 
sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e resposta, facultando-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do 
presidente da comissão. 

6.2.4.3 – Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do indiciado, a comissão proporá à autoridade 
competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico 
psiquiatra. 

6.2.5 – Tipificada a infração disciplinar, o indiciado será citado por mandado para apresentar defesa escrita, no prazo 
de 10(dez) dias, assegurando-lhe acesso ao processo na repartição. 

6.2.5.1 – Havendo 2 (dois) ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte)dias. 

6.2.5.2 – caso do indiciado esteja em lugar incerto ou não sabido, o prazo para defesa será de 15 (quinze) 
dias, contados da publicação do Edital. 

6.2.5.2.1 – Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. 

6.2.5.2.1.1 – A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo. 

6.2.5.2.1.2 – Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um 
servidor como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. 

6.2.6 – A CIAD - Apreciada a defesa a CIAD elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos 
autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção e encaminhará para a autoridade 
julgadora. 

6.2.6.1 – O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. 

6.2.6.2 – O relatório final do Inquérito Administrativo poderá ultrapassar o prazo de 60 (sessenta) dias. 

6.2.6.3 – Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo estatutário 
transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

6.2.6.4 – Quando for instaurado procedimento que importe na prática de improbidade administrativa, o 
Presidente da Comissão remeterá peças ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. 

6.2.6.5 – A autoridade julgadora será o Secretário da Pasta, nos casos de advertência ou de suspensão até 
30 (trinta) dias; e o Prefeito Municipal, nos demais casos. 

6.2.7 – AUTORIDADE JULGADORA - No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a 
autoridade julgadora proferirá a sua decisão. 

6.2.7.1 – Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total do 
processo, destituirá os membros da Comissão Permanente, constituindo outra comissão para instauração de 
novo processo. 

6.2.7.2 – Quando a infração estiver capitulada como crime, será remetida cópia do processo disciplinar ao 
Ministério Público. 



                                                                                                                                    
 

6.2.7.3 – Quando o procedimento importar na apuração de ato de improbidade, será remetida cópia do 
processo disciplinar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. 

6.3 – Tramitação do Processo de Revisão do Processo Administrativo Disciplinar: 

6.3.1 – A pedido ou de ofício o processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, quando aduzidos fatos 

novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 

6.3.2 – O pedido de revisão do processo será dirigido ao Chefe do Poder em que se deu o processo original, que, 

ao autorizar a revisão, encaminhará o pedido à Comissão Processante. 

6.3.2.1 – Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição de 

testemunhas que arrolar. 

6.3.2.2 – A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer 

elementos novos ainda não apreciados. 

6.3.2.3 – No processo revisional o ônus da prova, cabe ao requerente. 

6.3.2.4 – A revisão correrá em apenso ao processo originário. 

6.3.2.5 – Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. 

6.3.3 – Aplicam se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da 

comissão do processo disciplinar. 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 - Todo o procedimento disciplinar está devidamente descrito na Lei 2.360/01 – Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais e no Decreto nº 8.288/2012. 

7.2 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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O secretário da pasta instaura a 
sindicância por portaria indicando seu 
objeto e seu presidente. A comissão é 
composta por três servidores públicos, 

sendo dois efetivos.

O presidente da comissão designa 
um servidor para secretariar, 

podendo sua escolha recair sobre 
um de seus membros.

Inicia-se os trabalhos, através do 
“Termo de Abertura de Sindicância”, 
em processo sumário, ouvirá todos 
os envolvidos nos fatos, bem como 
peritos e técnicos necessários ao 

esclarecimento de matérias 
especializadas, reduzindo tudo a 

termo para o processo administrativo 
da sindicância. 

A comissão deve finalizar a 
sindicância em até 30 dias, 

prorrogável justificadamente pelo 
presidente da comissão, por meio 

de relatório que pode concluir:

Arquivamento O fato narrado não configura evidente 
infração disciplinar ou ilícito penal

Por falta de provas suficientes que 
possam incriminar um servidor

Aplicação da pena de advertência.

Sugestão de instauração de Inquérito Administrativo

Encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, 
independente do processo disciplinar, quando relatório da 

sindicância concluir que a infração está capitulada como crime 
contra a Administração Pública de acordo com a Lei Penal. 

Após a elaboração do relatório conclusivo a comissão 
elaborará o termo de encaminhamento a autoridade 

instauradora da sindicância.

 Anexo I – Fluxograma 
da Sindicância Interna
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Inicia-se com Portaria dos Chefes dos 
Poderes Executivos e Legislativo, 
sendo concluído em até 60 dias, 

prorrogável por igual período.

A CIAD promoverá todos os atos 
cabíveis de modo a permitir a 

completa elucidação dos fatos, 
assegurando ao servidor indiciado 

acompanhar o processo 
pessoalmente ou através de um 
procurador, bem como todos os 

atos que lhe é de direito.  

Achando-se o indiciado em local 
incerto e não sabido, será citado por 
Edital, publicado no Diário Oficial do 

Estado ou em jornal de grande 
circulação e alcance estadual.

A CIAD tomará depoimento das 
testemunhas reduzindo a termo. 

Após isso, a comissão promoverá 
o interrogatório do indiciado.

A portaria deve conter nome do servidor ou 
servidores e o artigo do Estatuto que foi infringido.

Quando o fato objeto do Processo Disciplinar for 
procedido de sindicância, os autos da 

sindicância integrarão o processo disciplinar

O presidente poderá denegar pedidos 
considerados impertinentes, bem como indeferirá 

prova pericial quando a comprovação do fato 
independer de conhecimento especial de perito. 

No caso de mais de um indiciado, cada um será ouvido 
separadamente e sempre que divergirem em suas 
declarações, será promovida acareação entre eles.

O procurador do indiciado poderá assistir ao 
interrogatório, bem como a inquirição de 

testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas 
perguntas e respostas, podendo reinquiri-las, por 

intermédio do presidente da comissão

Havendo dúvidas acerca da sanidade mental do 
indiciado, a comissão proporá à autoridade 

competente a realização de um exame por junta 
médica oficial, devendo conter pelo menos um 

médico psiquiatra.

Tipificada a infração 
disciplinar, o indiciado será 
citado por mandado para 

apresentar defesa escrita, no 
prazo de 10 dias, 

assegurando-lhe o acesso ao 
processo na repartição.

Havendo dois ou mais indiciados, 
o prazo será comum de 20 dias. 

Caso o indiciado esteja em lugar incerto e 
não sabido o prazo para defesa é de 15 
dias, contados da publicação em Edital.

Considera-se-á revel o indiciado que, 
regularmente citado, não apresentar defesa 
no prazo legal. A revelia será declarada por 

termo nos autos do processo.
Para defesa do indiciado revel, a 

autoridade instauradora do 
processo designará um servidor 

como defensor dativo, ocupante de 
cargo de nível igual ou superior ao 

do indiciado.

Apreciada a defesa a CIAD 
elaborará um relatório 

minucioso, onde resumirá as 
peças principais dos autos e 

mencionará as provas em que 
se baseou para formar sua 

convicção e encaminhará para 
autoridade julgadora

Se o ato conter prática de 
improbidade administrativa , 

Presidente da Comissão 
remeterá peças ao 

Ministério Público e ao 
Tribunal de Contas do 

Estado. 

O relatório será sempre conclusivo quanto a 
inocência ou responsabilidade do servidor.

O relatório final do Inquérito Administrativo 
não poderá ultrapassar o prazo de 60 dias.

Reconhecida a responsabilidade do 
servidor, a comissão indicará o dispositivo 

estatutário transgredido, bem como as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em 20 dias, contados 
do recebimento do 

processo, a autoridade 
julgadora proferirá sua 

decisão.

A autoridade julgadora será o Secretário 
da Pasta, nos casos de advertência ou 

suspensão até 30 dias; e o Prefeito 
Municipal nos demais casos.

Se houver vício insanável, a autoridade 
julgadora declarará a nulidade total do 
processo, distribuirá os membros da 

Comissão Permanente, constituindo outra 
comissão para instauração de novo 

processo.

Quando a infração estiver capitulada 
como crime, será remetida cópia do 

processo disciplinar ao Ministério 
Público.

Quando o procedimento importar em ato 
de improbidade, será remetida cópia do 
processo disciplinar ao Ministério público 

e ao Tribunal de Contas.

 Anexo II – Fluxograma do 
Processo Administrativo Disciplinar

Sistema: Sistema Jurídico
Assunto: Realização de Processos de Sindicâncias Internas e 
Processo Administrativo Disciplinar.
Código:  SJU NP - 04              Data de Elaboração: 24/06/2015  
Versão: 01                               Data de Aprovação:  30/09/2015      
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Pedido de revisão do processo 
será dirigido ao Chefe do Poder 

em que se deu o processo 
original, que, ao autorizar a 

revisão, encaminhará o pedido a 
Comissão Processante.
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 Carimbo e Assinatura do Instituto de Previdência dos Servidores      
do Município da Serra  

 
 
 
 
 
 

 Carimbo e Assinatura da Controladoria Geral do Município 
 

 

 

 
1. Finalidade: 
Estabelecer os procedimentos das atividades realizadas no Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores do Município de Serra - ES, referente ao controle das aplicações financeiras dos recursos 
previdenciários arrecadados, com vistas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos 
recursos públicos. 
 
2. Abrangência: 
Abrange os executores, os responsáveis pela gestão financeira, o comitê de investimentos, bem 
como, os executores da política de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores do Município de Serra – ES.. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal da República do Brasil e suas alterações; 
Lei Federal N.º 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre as regras gerais para a 
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito 
Federal e dá outras providências;  
Portaria do Ministério da Previdência Social N.º 402, de 11 de dezembro de 2.008, que disciplina os 
parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos na União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis N.ºs 9.717/1998 e 10.887/2004;  
Portaria do Ministério da Previdência Social N.º 916, de 15 de julho de 2.003, que disciplina Plano de 
Contas para os Regimes Próprios de Previdência Social, e suas alterações posteriores, em especial a 
Portaria MPS 95 de 06 de março de 2007; 
Portaria do Ministério da Previdência Social nº 519, de 24 de agosto de 2011, que disciplina a “Política 
de Investimentos” dos RPPS; 
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Portaria do Ministério da Previdência Social nº 170, de 25 de abril de 2012, que dispõe sobre as 
aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
Resolução do Banco Central do Brasil N.º 3.922, de 25 de novembro de 2010, que dispõe sobre as 
aplicações dos recursos em moeda corrente dos regimes próprios de previdência social instituídos 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
Lei Municipal nº 2818/2005, que dispõe sobre o sistema de seguridade social dos servidores públicos, 
ativos e inativos, e dos pensionistas do Município da Serra – ES. 
 
4. Conceitos: 
Comitê de Investimentos - é o órgão colegiado de caráter consultivo e propositivo, voltado para a 
discussão dos aspectos relativos ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação de 
estratégias na gestão dos recursos do RPPS, responsável pela assessoria do órgão executivo quanto 
aos investimentos do IPS e cumprimento da Política de Investimentos. 
 
Política de Investimentos - compreende um conjunto de diretrizes e medidas que norteiam a gestão 
de longo prazo dos ativos dos planos de benefícios. Combina aspectos de filosofia de investimentos e 
de planejamento, tendo por pano de fundo o conceito de equilíbrio e perenidade dos planos de 
benefícios, e visa minimizar o risco de equilíbrio por meio do estabelecimento de uma composição de 
ativos que otimize o retorno da carteira, considerando a missão do Fundo. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes à presente Norma de Procedimento. 
Compete à Comissão de Controle Interno do IPS - Promover discussões técnicas para definir as 
rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão 
Compete às Unidades Executoras (Presidência, DAF, Departamento Financeiro e Comitê de 
Investimentos) –  
- Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem necessárias 
nas rotinas de trabalho, objetivando as sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional 
- Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos 
na geração de documentos, dados e informações 
- Definir e cumprir a política anual de investimentos dos recursos em moeda corrente de forma a 
contemplar os fundamentos legais da resolução do Conselho Monetário Nacional 3922/10, antes do 
exercício a que se referir; 
- Definir qual o modelo de gestão e que estratégia de alocação dos recursos entre os diversos 
segmentos de aplicação e as respectivas carteiras de investimentos de acordo com o perfil de suas 
obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e 
os limites de diversificação e concentração previstos na Resolução do CMN 3922/10 que são renda 
fixa, variável e imóveis a ser adotado. 
Compete ao Conselho Deliberativo – Acompanhar mensalmente a evolução da carteira bem como 
apontar possíveis divergências em relação à política de investimentos; e Fiscalizar mensalmente todas 
as movimentações efetuadas pelos gestores em relação à receita e aplicação financeira; 
 
 

6. Procedimentos: 
 
APORTES E NOVAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 
6.1 – Comitê de Investimento  
 

6.1.1. Recebe proposta de novos produtos ou indicações de investimentos; 
6.1.2. Coloca a proposta em pauta 
6.1.3. Quando se tratar de novo produto, formaliza o processo com: 

6.1.3.1 Resumo do Regulamento do Fundo 
6.1.3.2. Cadastro da Instituição Financeira e avaliação patrimonial 
6.1.3.3. Ata do Comitê que obrigatoriamente registrará: 

6.1.3.3.1 Analise da aplicação; 
6.1.3.3.2 Enquadramento na Resolução 3922 
6.1.3.3.3 Enquadramento na Política de Investimentos 



                                                                                                                                               Página  3 / 5 
 
 

6.1.3.3.4 Identificação dos participantes 
6.1.3.3.5 Avaliação da Composição do Fundo 
6.1.3.3.6 Voto de cada membro 
6.1.3.3.7 Analise das possibilidades de resgates 

6.1.4. Quando se tratar de aportes a investimentos já existentes, anexa ao processo da referida 
aplicação: 

6.1.4.1 Ata do Comitê que obrigatoriamente registrará: 
6.1.3.3.1 Analise da aplicação; 
6.1.3.3.2 Enquadramento na Resolução 3922 
6.1.3.3.3 Enquadramento na Política de Investimentos 
6.1.3.3.4 Identificação dos participantes 
6.1.3.3.5 Avaliação da Composição do Fundo 
6.1.3.3.6 Voto de cada membro 
6.1.3.3.7 Analise das possibilidades de resgates 

 
6.2 – Protocolo 

 
6.2.1. Abre processo com os documentos encaminhados pelo Comitê de Investimentos. 

 
6.3 – Presidência  

 
6.3.1. Analisa a apreciação do Comitê de Investimentos e profere decisão apresentando 
justificativa; 

 
6.4. Diretoria Administrativa e Financeira 

 
6.4.1. Analisa a apreciação do Comitê de Investimentos e profere decisão apresentando 
justificativa 

 
6.5. Conselho Deliberativo 

 
6.5.1. Havendo divergência entre o Comitê de Investimentos, Diretor Presidente e Diretor 
Administrativo Financeiro o processo será submetido ao Conselho Deliberativo do IPS que 
decidirá sobre a aplicação, por maioria absoluta; 
 
6.5.2. Não sendo aprovada a aplicação pelo Comitê de Investimentos, DP e DAF, por 
unanimidade, ou havendo divergência, não for aprovada a aplicação pelo Conselho 
Deliberativo, os autos serão encaminhados ao Arquivo do Departamento Financeiro. 

 
6.6. Departamento Financeiro 

 
6.6.1. Na ausência de divergência ou aprovação do Conselho Deliberativo do IPS o processo é 
encaminhado ao Departamento Financeiro para Elaboração da APR – Autorização de 
Aplicação e Resgate; 

 
6.7. Presidência 

 
6.7.1. Assina a APR e elabora e assina os ofícios às instituições financeiras, anexando uma 
cópia aos autos; 

 
6.8. Diretoria Administrativa e Financeira 

 
6.8.1. Assina a APR e os ofícios às instituições financeiras, nos termos do art. 83, VII da Lei 
2818/2005; 

 
6.9. Presidência 

 
6.9.1. Encaminha os ofícios às instituições financeiras; 
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6.10. Departamento Financeiro 
 
6.10.1. Acompanha e fiscaliza a conclusão da operação e encaminha os autos ao Comitê de 
Investimentos; 

 
6.11. Comitê de Investimentos 
 

6.11.1. Toma ciência da conclusão do processo e devolve os autos ao Departamento 
Financeiro; 

 
6.12.  Departamento Financeiro 
 

6.12.1. Arquiva o processo. 
 
 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 
6.13. Departamento Financeiro 

 
6.13.1. Acompanhar e exigir da instituição financeira onde possui as aplicações, no mínimo 
mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das 
aplicações. 
6.13.2. Encaminhar os documentos recebidos ao Comitê de Investimentos para avaliação do 
desempenho das aplicações 

 
6.14. Comitê de Investimentos 
 

6.14.1. Recebe os documentos do Departamento Financeiro 
6.14.2. Realizar, mensalmente, avaliação do desempenho das aplicações, apontando de 
imediato, as medidas cabíveis no caso da constatação de desempenho insatisfatório 
6.14.3. Anexa o relatório ao processo relativo a referida aplicação e encaminha a Presidência 
para ciência 
 

6.15. Presidência 
 

6.15.1. Recebe os documentos do Comitê de Investimentos 
6.14.2. Analisa a apreciação do Departamento Financeiro e do Comitê de Investimentos e 
profere decisão apresentando justificativa 
 

6.16. Diretoria Administrativa e Financeira 
6.16.1 Recebe os documentos da Presidência 
6.16.2. Analisa a apreciação do Departamento Financeiro e do Comitê de Investimentos e 
profere decisão apresentando justificativa 
6.16.3 Encaminha ao Comitê de Investimentos para providências cabíveis, inclusive quanto à 
realização de novas aplicações. 

 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 
 
6.16. Departamento Financeiro 

 
6.16.2. Elabora, mensalmente, demonstrativos financeiros de forma analítica, notas explicativas 
e quadros demonstrativos, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de 
operações realizadas pelo RPPS com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos 
segmentos de renda fixa, renda variáveis e imóveis, necessários ao esclarecimento da situação 
patrimonial; 
 

6.17. Comitê de Investimentos 
 
6.17.1. Analisa os demonstrativos financeiros 
6.17.2. Encaminha os demonstrativos financeiros, notas explicativas e quadros demonstrativos 
para o Diretor Presidente e para o Diretor Administrativo e Financeiro, para ciência. 
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6.18. Presidência 

 
6.18.1. Determina a Divisão de Tecnologia da Informação, a publicação dos demonstrativos 
financeiros no Portal da Transparência do IPS. 
 

6.19. Divisão de Tecnologia da Informação 
 
6.19.1. Publica os demonstrativos financeiros no Portal da Transparência do IPS 

 
 

7. Considerações Finais: 
 
7.1. As disponibilidades de caixa do RPPS ficarão depositadas em contas separadas e aplicadas nas 
condições de mercado, com observância das normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional 
e nesta Norma de Procedimento. 

 
7.2. A aplicação das receitas se fará tendo em vista:  

7.2.1. Segurança quanto à recuperação ou conservação do valor real, em poder aquisitivo, do 
capital investido, bem como do recebimento regular dos juros previstos para as 
aplicações de renda fixa e variável;  

7.2.2. A obtenção do máximo de rendimento compatível com a segurança e grau de liquidez;  
7.2.3. As disponibilidades financeiras vinculadas ao RPPS serão aplicadas no mercado 

financeiro e de capitais brasileiro, em conformidade com as regras estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional na Resolução 3.922/2010 e Portaria MPS nº 170/2012 e 
alterações.  

 
7.3  É vedada qualquer aplicação de recursos que não prevista na Resolução.  
 
7.4. Além das regulamentações legalmente instituídas, deverão ser obedecidas as normas do Tribunal 
de Contas do Estado no que se refere à gestão de recursos.  

 
7.5. O funcionamento do Comitê de Investimentos obedecerá o disposto na Portaria de sua criação e 
suas alterações posteriores 
 
7.6. As informações contidas na política anual de investimentos e suas revisões deverão ser 
disponibilizadas pelos responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social aos seus 
segurados e pensionistas, após sua aprovação, observados os critérios estabelecidos pelo Ministério 
da Previdência Social, especialmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011. 
 
7.7. O Ministério da Previdência Social acompanha o fluxo das receitas previdenciárias, bem como a 
aplicação destes recursos através dos demonstrativos, os quais servem de subsídios para a emissão 
do CRP (Certificado de Regularização Previdenciária), assim o não cumprimento da Resolução CMN 
n. 3922/2010 implica em sua irregularidade perante o MPS, consequentemente a não emissão do 
Certificado.  
 
7.8. As unidades envolvidas deverão zelar pela promoção de elevados padrões éticos na condução 
das operações relativas às aplicações dos recursos operados pelo regime próprio de previdência 
social, bem como, pela eficiência dos procedimentos técnicos, operacionais e de controle de seus 
investimentos, conforme anexo I desta Instrução Normativa. 
 
7.9. Na aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social em títulos e valores mobiliários,  
além da consulta às instituições financeiras, deverão ser observadas as informações divulgadas, 
diariamente, por entidades reconhecidamente idôneas pela sua transparência e elevado padrão 
técnico na difusão de preços e taxas dos títulos, para fins de utilização como referência em 
negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento da operação 
 
7.10. Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos conjuntamente pelo IPS e 
Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno 
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1. Finalidade: 

Estabelecer os procedimentos das atividades realizadas no Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores do Município de Serra - ES, referente ao controle da receita previdenciária, com vistas à 
eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos recursos públicos. 
 

2. Abrangência: 
Abrange os executores, os responsáveis pela gestão financeira, bem como, os executores do controle 
de contribuições do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Serra – ES. 
 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal da República do Brasil e suas alterações; 
Lei Federal N.º 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre as regras gerais para a 
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito 
Federal e dá outras providências;  
Portaria do Ministério da Previdência Social N.º 402, de 11 de dezembro de 2.008, que disciplina os 
parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos na União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis N.ºs 9.717/1998 e 10.887/2004;  
Portaria do Ministério da Previdência Social nº 519, de 24 de agosto de 2011, que disciplina a “Política 
de Investimentos” dos RPPS; 
Portaria do Ministério da Previdência Social nº 170, de 25 de abril de 2012, que dispõe sobre as 
aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
Resolução do Banco Central do Brasil N.º 3.922, de 25 de novembro de 2010, que dispõe sobre as 
aplicações dos recursos em moeda corrente dos regimes próprios de previdência social instituídos 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
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Portaria  MPS nº 509, de 12 de dezembro de  2013 - DOU de 13/12/2013, que dispõe sobre a adoção 
do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público definidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro 
Nacional no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS 
Lei Municipal nº 2818/2005, que dispõe sobre o sistema de seguridade social dos servidores públicos, 
ativos e inativos, e dos pensionistas do Município da Serra – ES. 
 

4. Conceitos: 
Receita Previdenciária: São as contribuições sociais mensais do Ente (Poderes Executivo e 
Legislativo e as Autarquias e Fundações Públicas) e dos segurados ativos, inativos e dependentes, 
nos termos do art.. 54 e 64 da lei Municipal 2818/2005, constituída de modo a garantir o seu equilibro 
financeiro e atuarial; as rendas resultantes de aplicações financeiras diversas, os créditos decorrentes 
de compensação financeira, advindos de sistemas de previdências diversos. 
Outras fontes de receitas: Doações, legados, auxílios, subvenções e rendas extraordinárias a ele 
destinadas; Produtos das aplicações e investimentos realizados com os respectivos recursos do fundo 
e da alienação de bens que o integram; Recursos oriundos da desestatização de sociedades 
controladas pelo Município da Serra; Dotações consignadas no orçamento do Município e créditos 
abertos em seu favor, pelo Poder Público Municipal; Receitas operacionais, inclusive multas, juros, 
cotas e taxas provenientes do investimento de reservas; Receitas de serviços; Recursos de operações 
de créditos; Receita de concursos de prognósticos; Rendas patrimoniais, extraordinárias, eventuais ou 
resultantes defundos; Reversão de quaisquer importâncias, inclusive em virtude de prescrição; Juros, 
multas e correção monetária de pagamento de quantias devidas ao Instituto e Outras fontes de 
receitas. 
 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes à presente Norma de Procedimento. 
Compete à Comissão de Controle Interno do IPS - Promover discussões técnicas para definir as 
rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão 
Através da atividade interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao SPP 
(Sistema Previdência Própria), propondo alterações nas Instruções Normativas para aprimoramento 
dos controles; 
Compete às Unidades Executoras (Presidência, DAF, Departamento Financeiro, Divisão de 
Cadastro e Controle de Contribuição, Divisão de Processamento de Dados) -  
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem necessárias 
nas rotinas de trabalho, objetivando as sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos 
na geração de documentos, dados e informações; 
Acompanhar as atividades inerentes ao processo de arrecadação da receita previdenciária e exercer 
procedimentos de controle; 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos 
na geração de documentos, dados e informações; 
Compete ao Conselho Deliberativo - Acompanhar mensalmente a arrecadação da receita bem como 
apontar possíveis divergências em relação à legislação; 
Fiscalizar mensalmente todas as movimentações efetuadas pelos entes públicos e gestores em 
relação à receita do IPS;  
 

6. Procedimentos: 
 
RECEITA PREVIDENCIÁRIA (Poder Executivo e Legislativo) 
 

6.1. Recursos Humanos do Poder Executivo e Legislativo  
6.1.1 Deve disponibilizar à Divisão de Tecnologia da Informação do IPS acesso ao programa 
gerador do arquivo eletrônico mensal de contribuições previdenciárias, no layout definido pelo 
IPS, até o 5º dia útil de cada mês, contendo os nomes dos seus Servidores, matricula, 
remuneração detalhada, informando ainda, a base previdenciária, o valor relativo à 
contribuição, mês e ano de competência 
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6.2. Divisão de Tecnologia da Informação 
6.2.1 Acessa o programa disponibilizado pelos Recursos Humanos 
6.2.2 Exporta o arquivo eletrônico mensal de contribuição previdenciária  
6.2.3 Comunica, por e-mail, à Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição a disponibilidade 
do arquivo para importação; 
 

6.3. Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição 
6.3.1. Importa o arquivo disponibilizado 
6.3.2 Analisa e observa a incidência de alterações no cadastro, no âmbito do Poder Executivo 
e Poder Legislativo; 
6.3.3. Realizada a atualização dos dados cadastrais, confere os valores das contribuições do 
segurado, por fonte pagadora, no sistema; 
6.3.4 Encaminha ao Departamento Financeiro as informações necessárias para emissão da 
GRCP; 

 
6.4. Departamento Financeiro 

6.4.1. Encaminha com 03 (três) dias úteis de antecedência, GRCP, contendo as informações 
detalhadas da parcela (juros e multa atualização e amortização), quando houver, por tipo de 
contribuição; 
6.4.2. Informa ao Departamento de Contabilidade para registros pertinentes e Tesouraria para 
acompanhamento; 

 
6.5. Departamento de Contabilidade 

6.5.1. Efetua os registros contábeis dos créditos a receber 
 

6.6. Tesouraria 
6.6.1. Efetua conciliação bancária 
6.6.2. Informa ao Departamento Financeiro a liquidação da GRCP; 
6.6.3. Informa ao Departamento de Contabilidade a liquidação da GRCP; 

 
6.7. Departamento de Contabilidade 

6.7.1. Efetua os registros contábeis pertinentes da arrecadação; 
 

RECEITA - PARCELAMENTO 
 

6.8. Departamento Financeiro 
6.8.1.  Apura a divergência de contribuição e repasses, e informa através de comunicação 

interna ao órgão executivo do IPS; 
 

6.9. Órgão Executivo do IPS 
6.9.1. Recebe os documentos do Departamento Financeiro 
6.9.2. Dá ciência ao Conselho Deliberativo das irregularidades encontradas (art. 72, § 1º da 

Lei 2.818/2005), por meio de processo formalizado, no qual anexará a Ata de Reunião 
Ordinária ou Extraordinária; 

6.9.3. O Diretor Presidente encaminha os autos ao Departamento Financeiro para elaboração 
do Termo de Parcelamento no site do MPS; 

  
6.10. Departamento Financeiro 

6.10.1. Recebe os documentos do Diretor Presidente; 
6.10.2. Elabora o Termo de Parcelamento, observando se há inconsistências dos valores e 

períodos apurados na base de dados, anexando o documento aos autos; 
6.10.3. Encaminha à Assessoria Jurídica; 

 
6.11. Assessoria Jurídica 

6.11.1. Recebe os documentos do Departamento Financeiro; 
6.11.2. Analisa o Termo de Parcelamento em conformidade com as normas vigentes do MPS, 

verificando o cumprimento de todos os quesitos legais para conclusão do referido 
parcelamento e se necessário, providencia minuta de lei referente a alteração prevista;  

6.11.3. Encaminha ao Diretor Presidente; 
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6.12. Diretor Presidente 
6.12.1. Recebe os documentos da Assessoria Jurídica; 
6.12.2. Apresenta o Termo de Parcelamento ao Conselho Deliberativo para aprovação, 

conforme previsto no art. 81, V, da Lei 2.818/2005, e, se houver minuta de lei 
providencia aprovação do legislativo e encaminha as vias do Termo de Parcelamento ao 
Chefe do Poder Executivo para assinatura, se aprovado; 

6.12.3. Encaminha ao Departamento Financeiro para providências; 
 

6.13. Departamento Financeiro 
6.13.1. Recebe os documentos do Diretor Presidente; 
6.13.2. Após aprovação e cumprimento de todos os quesitos legais, encaminha ao devedor 

com 03 (três) dias úteis de antecedência, GRCP, contendo as informações detalhadas 
da parcela (juros e multa atualização e amortização, por tipo de contribuição); 

6.13.3. Informa ao Departamento de Contabilidade para registros pertinentes e Tesouraria para 
acompanhamento; 

 
6.14. Departamento de Contabilidade 

6.14.1. Efetua os registros contábeis dos créditos a receber 
 

6.15. Tesouraria 
6.15.1. Efetua conciliação bancária 
6.15.2. Informa ao Departamento Financeiro a liquidação da GRCP; 
6.15.3. Informa ao Departamento de Contabilidade a liquidação da GRCP; 

 
6.16. Departamento de Contabilidade 

6.16.1. Efetua os registros contábeis pertinentes da arrecadação; 
 
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS (EXCEDENTE DO TETO DO 
RGPS) -  Art 54, II, alíneas “a” e “b” da Lei 2818/2005 
 

6.17. Divisão de Recursos Humanos 
6.17.1. Procede ao levantamento dos nomes e remuneração dos inativos e pensionistas, 

valores das contribuições previdenciárias, cuja remuneração exceda o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 
201 da CF, retendo a contribuição previdenciária devida pelos segurados. 

6.17.2. Gera o arquivo padrão e encaminha para a Divisão de Cadastro e Controle de 
Contribuições; 

 
6.18. Divisão de Cadastro e Controle de Contribuições 

6.18.1. Recebe o arquivo e procede à análise; 
6.18.2. Encaminha ao Departamento Financeiro, com 03 (três) dias de antecedência a data de 

repasse das contribuições previdenciárias, arquivo contendo as informações 
necessárias ao preenchimento da GRCP; 

 
6.19. Departamento Financeiro 

6.19.1. Emite as guias de incidência e recolhimento (GRCP) e encaminha ao Departamento de 
Contabilidade 

 
6.20. Departamento de Contabilidade 

6.20.1. Efetua a arrecadação concomitante ao processamento da folha de pagamento da 
respectiva a guia emitida; 

 
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRECATÓRIO E EXECUÇÃO DE PEQUENO 
VALOR 
 
Processo Judicial que o IPS seja parte 
 

6.21. Assessoria Jurídica 
6.21.1. Acompanha a execução dos valores  
6.21.2. Apura o crédito relativo à contribuição previdenciária (servidor e patronal, por meio de 

processo administrativo). 
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6.21.3. Finalizado o processo judicial de execução, encaminha informação quanto ao valor de 
contribuição devida para emissão de guia para recolhimento da contribuição 
previdenciária devida, ao Departamento Financeiro; 

 
6.22. Departamento Financeiro 

6.22.1. Encaminha com 03 (três) dias úteis de antecedência, GRCP, contendo as informações 
detalhadas da parcela (juros e multa atualização e amortização), quando houver, por 
tipo de contribuição; 

6.22.2. Informa ao Departamento de Contabilidade para registros pertinentes e Tesouraria para 
acompanhamento; 
 

6.23. Departamento de Contabilidade 
6.23.1. Efetua os registros contábeis dos créditos a receber 

 
6.24. Tesouraria 

6.24.1. Efetua conciliação bancária; 
6.24.2. Informa ao Departamento Financeiro a liquidação da GRCP; 
6.24.3. Informa ao Departamento de Contabilidade a liquidação da GRCP; 

 
6.25. Departamento de Contabilidade 

6.25.1. Efetua os registros contábeis pertinentes da arrecadação; 
6.25.2. Encaminha a Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição 

 
6.26. Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição 

6.26.1. Efetua os registros pertinentes; 
6.26.2. Encaminha o processo a Assessoria Jurídica; 

 
6.27. Assessoria Jurídica 

6.27.1. Registra o cumprimento da obrigação de recolhimento de contribuição previdenciária no 
processo judicial; 

6.27.2. Encaminha o processo ao setor de localização da pasta funcional do servidor/segurado; 
 
Processo Judicial ajuizado somente em face do Município da Serra e que verse sobre verbas 
remuneratórias 
 

6.28. Procuradoria Geral do Município  
6.28.1. Oficia a Assessoria Jurídica do IPS, no momento da expedição ou oficio requisitório de 

execução de pequeno valor ou de Precatório;  
 

6.29. Assessoria Jurídica 
6.29.1. Procede a habilitação junto ao processo judicial para recebimento; 
6.29.2. Acompanha a execução dos valores; 
6.29.3. Apura o reconhecimento do crédito relativo à contribuição previdenciária (servidor e 

patronal); 
6.29.4. Finalizado o processo de execução, encaminha informação quanto ao valor de 

contribuição devida para emissão de guia para recolhimento da contribuição 
previdenciária devida, ao Departamento Financeiro; 

 
6.30. Departamento Financeiro 

6.30.1. Encaminha com 03 (três) dias úteis de antecedência, GRCP, contendo as informações 
detalhadas da parcela (juros e multa atualização e amortização), quando houver, por 
tipo de contribuição; 

6.30.2. Informa ao Departamento de Contabilidade para registros pertinentes e Tesouraria para 
acompanhamento; 

 
6.31. Departamento de Contabilidade 

6.31.1. Efetua os registros contábeis dos créditos a receber 
 

6.32. Tesouraria 
6.32.1. Efetua conciliação bancária 
6.32.2. Informa ao Departamento Financeiro a liquidação da GRCP; 
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6.32.3. Informa ao Departamento de Contabilidade a liquidação da GRCP; 
 

6.33. Departamento de Contabilidade 
6.33.1. Efetua os registros contábeis pertinentes da arrecadação; 
6.33.2. Encaminha a Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição 

 
6.34. Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição 

6.34.1. Efetua os registros pertinentes 
6.34.2. Encaminha o processo a Assessoria Jurídica 

 
6.35. Assessoria Jurídica 

6.35.1. Registra o cumprimento da obrigação de recolhimento de contribuição previdenciária no 
processo judicial 

6.35.2. Encaminha o processo ao setor de localização da pasta funcional do servidor/segurado 
 

Repasse de Contribuição Previdenciária calculada em processo de Precatório pelo Tribunal de 
Justiça sem GRCP 
 

6.36. Tesouraria 
6.36.1. Identifica a ocorrência de depósito de contribuição previdenciária diretamente na conta 

corrente sob a rubrica de depósito – agência 274 (Tribunal de Justiça),  
6.36.2. Encaminha Comunicação Interna a Assessoria Jurídica no prazo de 48 horas. 
 

6.37. Assessoria Jurídica do IPS 
6.37.1. Requer ao Setor de Precatório do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 

confirmação de pagamento de Precatório identificando o servidor contribuinte 
6.37.2. Encaminha as informações para a Tesouraria,  

 
6.38. Tesouraria 

6.38.1. Efetua conciliação bancária; 
6.38.2. Informa ao Departamento de Contabilidade a origem do crédito; 

 
6.39. Departamento de Contabilidade 

6.39.1. Efetua os registros contábeis pertinentes da arrecadação; 
6.39.2. Encaminha a Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição; 

 
6.40. Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição 

6.40.1. Efetua os registros pertinentes; 
6.40.2. Encaminha o processo a Assessoria Jurídica; 

 
6.41. Assessoria Jurídica 

6.41.1. Registra o cumprimento da obrigação de recolhimento de contribuição previdenciária no 
processo judicial; 

6.41.2. Encaminha o processo ao setor de localização da pasta funcional do servidor/segurado; 
 

Receita de Contribuição Previdenciária CEDIDOS 
 

6.42. Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição  
6.42.1. Encaminha ao Departamento Financeiro a relação mensal atualizada referente aos 

servidores cedidos do ente, para Órgãos que possuem a responsabilidade de 
recolhimento das contribuições previdenciárias direto ao IPS, com as informações 
necessárias ao cálculo das contribuições previdenciárias; 

 
6.43. Departamento Financeiro  

6.43.1. Envia aos órgãos públicos que possuem servidores vinculados ao IPS (cedidos), guia 
para recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, mensalmente;  

6.43.2. Encaminha com 03 (três) dias úteis de antecedência, GRCP, contendo as informações 
detalhadas da parcela (juros e multa atualização e amortização), quando houver, por 
tipo de contribuição; 

6.43.3. Informa ao Departamento de Contabilidade para registros pertinentes e Tesouraria para 
acompanhamento; 
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6.44. Departamento de Contabilidade 

6.44.1. Efetua os registros contábeis dos créditos a receber; 
 

6.45. Tesouraria 
6.45.1. Efetua conciliação bancária; 
6.45.2. Informa ao Departamento Financeiro a liquidação da GRCP; 
6.45.3. Informa ao Departamento de Contabilidade a liquidação da GRCP; 

 
6.46. Departamento de Contabilidade 

6.46.1. Efetua os registros contábeis pertinentes da arrecadação; 
 

Receita de Contribuição Previdenciária proveniente de processos administrativos 
 

6.47. Diretoria de Benefícios 
6.47.1. Apura a divergência de contribuição e repasses, e informa através de comunicação 

interna ao órgão executivo do IPS 
 

6.48. Departamento Financeiro 
6.48.1. Elabora o cálculo de atualização monetária, observando se há inconsistências dos 

valores e períodos apurados na ficha financeira; de acordo com o art. 69 e art. 70 da Lei 
Municipal 2.818/2005; 

6.48.2. Encaminha ao devedor com 03 (três) dias úteis de antecedência, GRCP, contendo as 
informações detalhadas da parcela (juros e multa atualização e amortização); 

6.48.3. Solicita a abertura de processo administrativo de cobrança da contribuição 
previdenciária – cota patronal; 

6.48.4. Informa ao Departamento de Contabilidade para registros pertinentes e Tesouraria para 
acompanhamento; 

6.48.5. Adota as providências cabíveis na ausência de repasse; 
 

6.49. Departamento de Contabilidade 
6.49.1. Efetua os registros contábeis dos créditos a receber 
 

6.50. Tesouraria 
6.50.1. Efetua conciliação bancária; 
6.50.2. Informa ao Departamento Financeiro a liquidação da GRCP; 
6.50.3. Informa ao Departamento de Contabilidade a liquidação da GRCP; 

 
6.51. Departamento de Contabilidade 

6.51.1. Efetua os registros contábeis pertinentes da arrecadação; 
 

Receita de Compensação Previdenciária 
 

6.52. Diretoria de Benefícios 
6.52.1. Recebe processos de concessão de benefícios previdenciário registrados no Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo; 
6.52.2. Analisa a existência de compensação previdenciária a requerer 
6.52.3. Preenche formulário específico do sistema Comprevweb; 
6.52.4. Digitaliza documentação exigida no sistema Comprevweb; 
6.52.5. Envia o formulário no sistema Comprevweb e aguarda; 
6.52.6. Encaminha relatórios financeiros referentes à compensação previdenciária para o 

Departamento de Contabilidade; 
 

6.53. Departamento de Contabilidade 
6.53.1. Efetua os procedimentos contábeis pertinentes 
 
 

7. Considerações Finais: 
 
Além das regulamentações legalmente instituídas, deverão ser obedecidas as normas do Tribunal de 
Contas do Estado no que se refere à gestão de recursos.  



                                                                                                                                               Página  8 / 8 
 
 

 
O Ministério da Previdência Social acompanhará o fluxo das receitas previdenciárias, bem como a 
aplicação destes recursos através dos demonstrativos, os quais servem de subsídios para a emissão 
do CRP (Certificado de Regularização Previdenciária), assim o não cumprimento da Resolução CMN 
n. 3922/2010 implica em sua irregularidade perante o MPS, consequentemente a não emissão do 
Certificado.  
 
Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos conjuntamente pelo IPS e 
Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno. 
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Departamento Financeiro

        Encaminha com 3 dias uteis de 
 antecedência GRCP contendo informações 

      detalhadas da parcela

Informa ao Depto de Contabilidade  para
Registros pertinentes e a Tesouraria 

para acompanhamento

1

Divisão de Cadastro e Controle de 
Contribuição

Importa o arquivo disponibilizado

Analisa e observa a incidência de
Alterações no cadastro

Realiza a atualização dos dados cadastrais,
Confere os valores das contribuições

Encaminha ao Departamento Financeiro as
Informações necessárias para emissão da

GRCP.

Divisão de Tecnologia da Informação

Acessa o programa disponibilizado pelo
RH
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Carimbo e Assinatura da Controladoria  
             do Município da Serra 

 

 

 
1. Finalidade: 
Estabelecer os procedimentos das atividades realizadas no Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores do Município de Serra - ES, referente ao controle das despesas administrativas, no que 
tange ao Registro da execução Orçamentária e Extraorçamentária, com vistas à eficácia, eficiência e 
transparência. 
 
2. Abrangência: 
Abrangem os Responsáveis pela gestão administrativa e financeira, os membros das unidades 
executoras do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Serra – ES. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal da República do Brasil e suas alterações; 
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações. 
Lei Federal nº 4.320/1964, artigos 62 e 63. 
Lei Federal nº 8.666/1993, artigos 27, 62 e 65.  
Decreto-Lei Federal nº 200/67, artigo 80. 
Lei Municipal 4080/2013.  
 
4. Conceitos: 
Atestação de Despesa - É o ato emitido pelo responsável pelo recebimento do material, obra ou 
serviço nas condições contratadas. 
Despesa Pública - É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os 
serviços públicos (despesas correntes) prestados à sociedade ou para a realização de investimentos 
(despesas de capital). 
Despesas Extra-orçamentárias - São aquelas referentes à reversão de receitas ou retenções 
realizadas no próprio exercício, como o recolhimento do INSS das empresas e as restituições de 
IPTU, ou devoluções de caução de qualquer exercício. É emitida uma Nota de Despesa Extra-
orçamentária em um código de dotação específico. 
Empenho - É o ato emanado de autoridade competente que cria para a Administração Pública 
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. É uma garantia ao fornecedor 



                                                                                                                                               Página  2 / 8 
 
 

e ao mesmo tempo um controle dos gastos. É o registro da despesa, o qual resulta na Nota de 
Empenho. 
Empenho Ordinário - É aquele que se destina à constituição de despesas cujos valores apresentam-
se de forma exata, como ocorre na compra de determinado número de cadeiras. 
Empenho Estimativo - É aquele que se destina à constituição de despesas cujos valores não é 
possível determinar com exatidão, como ocorre na contratação de fornecimento de energia elétrica. 
Empenho Global -  É o empenho cujo valor pode ser conhecido com exatidão, mas cuja execução, 
necessariamente, ocorrerá de forma parcelada, como ocorre nas contratações de serviços de 
vigilância. 
Liquidação de Despesa - É a verificação do direito adquirido pelo credor, ou seja, que a despesa foi 
regularmente empenhada e que a entrega do bem ou serviço foi realizada de maneira satisfatória, 
tendo por base os títulos e os documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
Ordenador de Despesa - É toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem em emissão de 
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos. 
Pagamento de Despesa - É a entrega de recurso financeiro ao credor para extinguir débitos ou 
obrigações. É quando se efetiva o pagamento ao ente responsável pela prestação do serviço ou 
fornecimento do bem, recebendo a devida quitação. Caracteriza-se pela emissão do cheque ou 
ordem bancária em favor do credor, facultado o emprego de suprimento de fundos, em casos 
excepcionais. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular 
liquidação. 
Processo Administrativo - É uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, dispostos com 
o propósito de ensejar a manifestação de vontade da Administração. 
Processo Judicial - É uma série de eventos pré-determinados e ordenados em lei que permite ao 
cidadão ou ao Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito qualquer. 
Relação Bancária - RB - É o documento utilizado para a emissão de ordem de pagamento, bem 
como as transferências e aplicações de recursos. 
Reserva Orçamentária - É o instrumento de planejamento onde se faz uma "reserva de dotação" 
para uma determinada despesa, visando garantir recursos orçamentários para o que se pretende 
executar e, consequentemente, garantir o seu pagamento nas datas estabelecidas. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes à presente Norma de Procedimento. 
Compete à Comissão de Controle Interno do IPS - Promover discussões técnicas para definir as 
rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão. 
Compete às Unidades Executoras (Presidência, Diretor Administrativo e Financeiro - DAF, 
Departamento Financeiro e Comitê de Investimentos)  
- Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem necessárias 
nas rotinas de trabalho, objetivando as sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional 
- Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos 
na geração de documentos, dados e informações. 
- Definir e cumprir a política anual de investimentos dos recursos em moeda corrente de forma a 
contemplar os fundamentos legais da resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010, antes do 
exercício a que se referir; 
- Acompanhar as atividades inerentes ao processo de arrecadação da receita previdenciária e exercer 
procedimentos de controle 
Compete ao Conselho Deliberativo – Acompanhar mensalmente a evolução da carteira bem como 
apontar possíveis divergências em relação à política de investimentos; e Fiscalizar mensalmente todas 
as movimentações efetuadas pelos gestores em relação à receita e aplicação financeira; 
 
6. Procedimentos: 
 
RESERVA DE EMPENHO 
 
6.1 – Departamento Administrativo: 

6.1.1. Autua o processo de despesas com os documentos pertinentes 
6.1.2. Encaminha o processo de despesas ao Departamento de Contabilidade 
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6.2. Departamento de Contabilidade: 
6.2.1. Recebe o processo de despesas, contendo a solicitação de reserva orçamentária 
6.2.2. Verifica se está autorizado pelo Ordenador de Despesas e verifica se a Natureza de 
Despesa está compatível com o objeto 
6.2.3. Consulta o saldo da dotação orçamentária no sistema, com base nas informações 
constantes no Processo 
6.2.4. Emite a Nota de Reserva 
6.2.5. Caso a despesa não seja passível de procedimento licitatório, encaminha o processo ao 
Departamento Administrativo 
6.2.6. Caso a despesa seja passível de procedimento licitatório, encaminha o processo à 
Comissão Permanente de Licitação 

 
6.3. Comissão Permanente de Licitação: 

6.3.1. Recebe o processo e efetua os procedimentos licitatórios pertinentes 
6.3.2. Encaminha o processo ao Departamento Administrativo 

 
6.4. Departamento Administrativo: 

6.4.1. Recebe o processo  
6.4.2. Verifica se há necessidade de complemento ou anulação parcial de Reserva  
6.4.3. Efetua os procedimentos necessários, assinatura e publicação do contrato, 
preenchendo os formulários constantes nos anexo I e II desta Norma  
6.4.4. Encaminha ao Departamento de Contabilidade     

 
6.5. Departamento de Contabilidade: 

6.5.1. Recebe o processo 
6.5.2. Registra o contrato no sistema contábil do IPS  
6.5.3. Realiza os procedimentos, conforme instruções para Empenho de Despesa, 
estabelecidas no item 6.2. 
 

NOTA DE EMPENHO 
 

6.6. Departamento de Contabilidade 
6.6.1. Recebe o processo de despesa das Unidades Executoras e verifica o tipo de empenho a 
ser emitido, de acordo com a tabela constante no item 9.1. 
6.6.2. Verifica se existe autorização para o empenho do Ordenador de Despesa e se o valor 
autorizado é igual ao valor empenhado 
6.6.3. Verifica a regularidade dos formulários, Anexos I e II, devolvendo o processo ao 
Departamento Administrativo, se verificada inconsistências. 
6.6.4. Gera o empenho no sistema informatizado de contabilidade 
6.6.5. Encaminha o processo às Unidades Executoras, verificando no despacho se o 
requisitante pediu para encaminhar o processo para algum setor específico. 

 
ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO 
 
6.7. Departamento de Contabilidade 

6.7.1. Verifica se existe autorização para a Anulação de Empenho pelo Ordenador de Despesa. 
e DAF 
6.7.2. Verifica se há saldo para a anulação no Relatório de Empenhos e seus movimentos 
6.7.3. Emite a Nota de anulação do Empenho 

 
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 
 
6.8. Departamento Administrativo 

6.8.1. Elabora Calendário de Liquidação e Pagamento de Despesas com ou sem contrato 
vinculado 
6.8.2. Analisa a documentação exigida verificando, inclusive, a regularidade fiscal dos 
Prestadores de Serviço/Fornecedores, conferindo a sua autenticidade e Nota Fiscal e/ou 
Fatura 
6.8.3 Encaminha o processo ao fiscal do contrato, quando se tratar de despesa decorrente de 
contratação 
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6.9. Fiscal do Contrato 
6.9.1. Recebe o processo 
6.9.2. Analisa o processo e afere a regularidade da prestação do serviço ou fornecimento 

6.9.2.1. Havendo regularidade: Atesta a Fatura e/ou Nota Fiscal  
6.9.2.2. Não havendo regularidade: aponta individualmente as irregularidades apuradas 

detalhadamente, justificando-as e indicando as medidas a serem tomadas. 
6.9.3. Encaminha ao Chefe do Departamento Administrativo 

 
6.10. Departamento Administrativo 

6.10.1. Recebe o processo 
6.10.2. Adota as providencias para regularização, se necessário 
6.10.3 Encaminha os autos do processo com prazo de sete dias de antecedência necessários 
ao cumprimento dos estágios da despesa pública, solicitando autorização de liquidação e 
pagamento ao Diretor Administrativo e Financeiro 

 
6.11. Diretoria Administrativa e Financeira 

6.11.1. Recebe o processo 
6.11.2. Analisa o processo e autoriza liquidação e posterior pagamento, após o processo 
devidamente autorizado encaminhar ao Diretor Presidente 
 

6.12. Presidência 
6.12.1. Recebe o processo  
6.12.2. Analisa o processo e autoriza liquidação e posterior pagamento, após o processo 
devidamente autorizado encaminha ao Departamento de Contabilidade para procedimentos 
contábeis 

 
6.13. Departamento de Contabilidade 

6.13.1. Recebe o processo e analisa a documentação, de acordo com o tipo de processo de 
despesa 
6.13.2. Emite a Nota de Liquidação de acordo com o Empenho efetuado, o qual poderá ser: 
ordinário, global ou por estimativa e assina 
6.13.3. Encaminha ao Diretor Administrativo de Financeiro para assinatura 

 
6.14. Diretor Administrativo e Financeiro 

6.14.1. Recebe o processo 
6.14.2. Assina a nota de liquidação 
6.14.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente.  

 
6.15. Presidência do IPS  

6.15.1. Recebe o processo 
6.15.2.  Assina a nota de liquidação 
6.15.3. Encaminha o processo ao Departamento Financeiro. 

 
6.16. Departamento Financeiro  

6.16.1. Recebe o processo 
6.16.2. Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal e da nota de liquidação 
6.16.3. Confirma a existência de saldo na conta corrente  

6.16.3.1. Na ausência de saldo, consulta o Comitê de Investimento e solicita emissão de 
APR - Autorização de Aplicação e Resgate, conforme regras relativas a 
movimentação bancária contidas nesta norma de procedimento; 

6.16.3.2. Existindo saldo na conta corrente, encaminha o processo ao Departamento de 
Contabilidade. 

 
6.17. Departamento de Contabilidade 

6.17.1. Recebe o processo 
6.17.2. Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal e da nota de liquidação 
6.17.3. Insere no sistema contábil os dados dos Prestadores de Serviços/Fornecedores, 
identifica a conta de débito e crédito gerando a nota de Ordem de Pagamento – OP 
6.17.4. Emite a nota de Ordem de Pagamento – OP, imprime uma cópia para conferência dos 
dados, verifica a regularidade fiscal dos Prestadores de Serviços/Fornecedores, assina a OP e 
anexa ao processo. 
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6.17.5. Encaminha o processo ao Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Presidente, 
para assinatura da ordem de pagamento. 

6.17.5.1. Nos casos de ausência, afastamento ou impedimentos legais do Diretor 
Presidente ou do Diretor Administrativo e Financeiro, a OP será assinada pelo Diretor 
de Benefícios Previdenciários em substituição àquele que estiver ausente 
6.17.5.2. Nos casos de ausência, afastamento ou impedimentos legais de 2 (dois) dos 
Diretores concomitantemente, a OP será assinada pelo Diretor presente juntamente 
com o servidor previamente designado através de portaria 

 
6.18. Diretor Administrativo e Financeiro 

6.18.1. Recebe o processo 
6.18.2. Assina a ordem de pagamento 
6.18.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente 

 
6.19. Presidência do IPS  

6.19.1. Recebe o processo  
6.19.2.  Assina a ordem de pagamento  
6.19.3. Encaminha o processo a Tesouraria 

 
6.20. Tesouraria  

6.20.1. Recebe o processo  
6.20.2. Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal e da nota de liquidação; 
6.20.3. Agenda o pagamento no sistema bancário ou envia Ordem de pagamento, devidamente 
assinada pelo Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Presidente, por meio físico, até a 
data prevista para o pagamento, com via recibada pelo banco. 
6.20.4. Comunica via e-mail ao Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro o 
agendamento do pagamento e solicita a confirmação 
6.20.5. Confere via sistema bancário se o pagamento foi efetivado 
6.20.6. Emite comprovante de pagamento e extrato bancário anexando ao processo 
6.20.7. Emite Nota de pagamento 
6.20.8. Encaminha o processo ao Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Presidente, para 
assinatura da nota de pagamento. 
 

6.21. Diretor Administrativo e Financeiro 
6.21.1. Recebe os processos 
6.21.2. Assina a nota de pagamento 
6.21.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente 

 
6.22. Presidência do IPS  

6.22.1. Recebe os processos apensados 
6.22.2.  Assina a nota de pagamento  
6.22.3. Encaminha os processos ao Departamento Administrativo. 

 
6.23. Departamento Administrativo 

6.23.1. Recebe o processo e aguarda os próximos pagamentos do contrato ou remete para 
arquivamento. 

 
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS 
 
6.24. Departamento Financeiro  

6.24.1. Recebe as solicitações de aplicações, resgates e transferências necessários à 
execução orçamentária, extra-orçamentária e investimentos, verificando qual melhor opção 
dentre as contas da carteira de investimentos; 
6.24.2. Solicita à Tesouraria elaboração de relação bancária informando as contas de débito e 
crédito referente às movimentações bancárias; 
6.24.3. Em se tratando de resgate, confirma a existência de saldo na conta corrente.  

6.24.3.1. Existindo saldo encaminha para a Tesouraria 
6.24.3.2. Na ausência de saldo, consulta o Comitê de Investimento e solicita emissão de 
APR - Autorização de Aplicação e Resgate e assinatura do Comitê e encaminha ao 
Diretor Administrativo e Financeiro para assinatura da APR. 
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6.25. Diretor Administrativo e Financeiro 
6.25.1. Recebe o processo, quando houver emissão de APR 
6.25.2. Assina a APR 
6.25.3. Encaminha o processo ao Diretor Presidente para assinatura da APR 

 
6.26. Presidência do IPS  

6.26.1. Recebe o processo 
6.26.2.  Assina a APR 
6.26.3. Encaminha o processo a Tesouraria 

 
6.27. Tesouraria 

6.27.1. Recebe o processo  
6.27.2. Providencia a relação bancária, em duas vias, com as assinaturas do Diretor Presidente 
e do Diretor Administrativo e Financeiro, conforme Lei Municipal nº 2.818/2005 
6.27.3. Envia uma via ao Banco e a outra via retém para arquivo e conciliação bancária após 
efetivação no banco 
 

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
 

6.28. Presidência, Diretoria Administrativa e Financeira e Conselho Deliberativo 
6.28.1. Requerer aos Departamentos, a qualquer tempo, quaisquer documentos ou processos 
para efetuar levantamento administrativo, financeiro ou contábil, a fim de apurar 
irregularidades. 

 
 

7. Considerações Finais: 
 
7.1. Os processos de despesa devem ser classificados de acordo com a tabela a seguir: 

TIPO DE PROCESSO TIPO DE EMPENHO 
Adiantamento Estimativo 
Aditivo de Acréscimo/Decréscimo de Valor Global 
Aditivo de Prorrogação de Prazo Global 
Despesas de Exercícios Anteriores Ordinário 
Diárias  Ordinário 
Indenizações Ordinário 
Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) com Contrato *  Ordinário/Global/ Estimativo 
Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) sem Contrato Ordinário 
Reajuste de Valor * Global/Ordinário/ Estimativo 
Registro de Preço Ordinário 
Rescisão de Contrato de Servidor Ordinário 
Restituição Ordinário 
* Se for Pregão Eletrônico verificar no edital a forma de 
pagamento, se for único será ORDINÁRIO, se for parcelado 
será GLOBAL e se for estimado ESTIMATIVO.  
* Se for o valor estimado para o ano será ESTIMATIVO 
* Se for referente há meses anteriores ao mês corrente será  
ORDINÁRIO 

 

 
7.2. Os processos que precisam ou não ter CND, de acordo com tabela abaixo: 

TIPO DE PROCESSO COM CERTIDÃO SEM CERTIDÃO 

Adiantamento  X 
Aditivo de Acréscimo/Decréscimo de Valor X  
Aditivo de Prorrogação de Prazo X  
Despesas de Exercícios Anteriores X X 
Diárias   X 
Indenizações X  
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Processo Novo (Mapa de Integração 
Contábil) com Contrato 

X  

Processo Novo (Mapa de Integração 
Contábil) sem Contrato 

X  

Rescisão de Contrato de Servidor  X 
Restituição  X 

 
7.3. O processo deverá ser encaminhado aos demais setores responsáveis, conforme o caso e de 
acordo com a relação abaixo: 

7.3.1. Processos Novos em que há Contrato a ser assinado: Departamento Administrativo 
7.3.2. Processos Novos em que não há Contrato: Departamento Administrativo 
7.3.3. Saldos de Contrato e Aditivos: Departamento Administrativo 
7.3.4. Empenho e Liquidação: Divisão de Contabilidade 
7.3.5. Autorização de Pagamentos: Diretoria Administrativa e Financeira e Presidência 
7.3.6. Programação Financeira: Departamento Financeiro 
7.3.7. Pagamentos: Tesouraria 
7.3.8. Ressarcimento para Servidor ou Adiantamento: Departamento Administrativo 
7.3.9. Obras: Departamento Administrativo 

 
7.4. Processos Administrativos (Departamento Administrativo):  

7.4.1. Diárias e Adiantamentos - São necessárias as informações do empenho, contas crédito 
e débito e a autorização para pagamento.  
7.4.2. Prestações de Serviços sem Cessão de Mão-de-Obra – deve averiguar a regularidade 
fiscal do prestador de serviço, por meio das Certidões Negativas de Débito - CND junto aos 
órgãos do Governo; atestado de execução do serviço pelo gestor do contrato no verso do 
documento fiscal; informações do empenho; contas crédito e débito; bem como autorização de 
pagamento pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro.   
7.4.3. Prestações de Serviços com Cessão de Mão-de-obra - Além da documentação 
citada nos processos de prestações de serviços sem cessão de mão-de-obra, também 
deve ser observado nos autos a presença das guias de recolhimento referente aos tributos 
federais: Programa de Integração Social - PIS; Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS; guia do Simples Nacional no caso de Microempresa - ME e 
Empresa de Pequeno Porte - EPP; os repasses junto ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS e Fundo de Garantia e Tempo de Serviço - FGTS; Relatório do Sistema 
Empresa de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - SEFIP dos 
funcionários cedidos e seu respectivo protocolo de envio de arquivos conectividade social, 
bem como a folha de pagamento dos períodos assinalados na medição dos serviços e a 
declaração de contabilidade regular. 
7.4.4. Autônomo - Nos processos de prestações de serviço de pessoa física devem 
constar Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA, atestado pelo Gestor do Contrato, 
informação do empenho, contas débito e crédito e autorização de pagamento pelo Diretor 
Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro.  
7.4.5. Passagens Aéreas - Averigua a regularidade fiscal do prestador de serviço, junto 
aos órgãos do Governo, e anexa a fatura de prestação de serviços e o ticket de emissão da 
passagem, emitido direto pelo agente aéreo. Nos autos deve constar, também, informação 
do empenho, contas débito e crédito, bem como a autorização de pagamento pelo Diretor 
Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro. A comprovação de embarque deve ser 
anexada posteriormente ao processo. 
7.4.6. Compras - Verifica a regularidade fiscal do fornecedor junto aos órgãos do Governo 
e, após, confere os dados inseridos na Nota de Liquidação, tendo como base as 
informações contidas na Nota Fiscal. Nesta deve constar a atestação do gestor do contrato, 
referente ao recebimento do material, o que viabiliza a emissão do Boletim de Recebimento 
de Material - BRM, a emissão da Nota de Liquidação pelo Diretor Presidente e Diretor 
Administrativo e Financeiro e a autorização de pagamento pelo Gestor do Contrato.  
7.4.7. Multas de Trânsito Cometidas pelo IPS, Taxas, Anuidades, Cesan, Escelsa - Nos 
autos destes processos devem constar a apuração da responsabilidade do condutor, os 
boletos/faturas para autenticação ou conta crédito para depósito bancário, bem como, a 
autorização para o pagamento pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro.  
7.4.8. Telefonia Fixa/Móvel e Internet - Deve ser averiguada a regularidade fiscal do 
prestador de serviço, informação do empenho, conta débito e crédito, nota Fiscal 
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devidamente atestada pelo Gestor do Contrato, bem como, autorização do pagamento pelo 
Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro. 

 
7.5. Processos Judiciais 

7.5.1. Honorários/Custas - Nos autos devem constar Ofício da Vara ou Intimação/Notificação, 
cópia da ordem judicial ou sentença judicial, nome e identificação do perito ou advogado ou 
guia de custas, manifestação da Assessoria Jurídica do IPS pela regularidade de pagamento, 
empenho e autorização de pagamento pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo e 
Financeiro. 
7.5.2. Requisições de Pequenos Valores e Precatórios - Ofício da Vara ou Tribunais, cópia 
da sentença judicial, manifestação da Assessoria Jurídica do IPS pela regularidade de 
pagamento, empenho e autorização para pagamento pelo Diretor Presidente e Diretor 
Administrativo e Financeiro. 
 

7.6. Além das regulamentações legalmente instituídas, deverão ser obedecidas as normas do Tribunal 
de Contas do Estado no que se refere à gestão de recursos.  
 
7.7. Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos conjuntamente pelo IPS e 
Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno. 
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Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo

Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais da Serra

Diretor Administrativo e Financeiro Presidência Tesouraria

Confere os valores da faturae/ou 
nota fiscal e da nota de liquidação

Insere no sistema contábilos dados dos 
prestadores de serviços/fornecedores, 
identifica a conta de débito e crédito 

gerando a nota de ordem 
de pagamento - OP 

Emite a OP, imprime uma cópia para 
conferência dos dados, verifica a 

regularidade fiscal dos prestadores de 
serviço/fornecedores, providência a 
assinatura do contador e anexa ao 

processo 

Encaminha o processo para o Diretor 
Administrativo e Financeiro

Recebe o processo, assina a ordem
de pagamento e encaminha ao Diretor 

Presidente  

Recebe o processo, assina a ordem de 
pagamento e encaminha a Tesouraria  

Recebe o processo

Confere os valores da faturae/ou 
nota fiscal e da nota de liquidação

Agenda o pagamento no sistema bancário ou 
envia ordem de pagamento devidamente 

assinada pelo Diretor Administrativo e 
Diretor Presidente, por meio, até a data 

prevista para pagamento, com via recibada 
pelo bando  

Comunica via e-mail ao Diretor 
Administrativo e Diretor Presidente o 

agendamento do pagamento, e solicita 
confirmação  

Confere via sistema bancário se o  
pagamento foi efetuado, emite 

comprovante de pagamento e extrato 
bancário anexando ao processo  

Encaminha o processo para o Diretor 
Administrativo e Financeiro

Emite nota do pagamento
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Administrativo e Financeiro 
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Carimbo e Assinatura da Controladoria  
             do Município da Serra 

 

 
1. Finalidade: 
Estabelecer os procedimentos necessários para a concessão de benefícios previdenciários aos 
segurados filiados e seus dependentes no Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Município de Serra - IPS, regulamentando os requisitos necessários para a prestação de natureza 
previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de 
subsistência. 
 
2. Abrangência: 
Abrangem os segurados, ocupantes de cargos efetivos do Município da Serra-ES vinculados ao 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra-ES, que fazem jus ao gozo dos 
benefícios previdenciários e os dependentes dos segurados, nos termos da lei e os executores do 
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Serra – ES. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal da República do Brasil e suas alterações, destacando-se a Emenda 
Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1.998; da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de 
dezembro de 2003 e da Emenda Constitucional n. 47, de 06 de julho de 2005 e Emenda Constitucional 
n.º 70, de 29 de março de 2012. 
Lei Federal N.º 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre as regras gerais para a 
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito 
Federal e dá outras providências;  
Lei Federal n. 10.887, de 18 de junho de 2004, que dispõe sobre a aplicação de disposições da E.C 
nº. 41/03; 
Lei Municipal nº 2818/2005, que dispõe sobre o sistema de seguridade social dos servidores públicos, 
ativos e inativos, e dos pensionistas do Município da Serra – ES. 
Decreto Municipal 2.312/2006, que dispõe sobre o Regulamento das Leis Previdenciárias do Município 
da Serra e dá outras providências. 
 
Portaria do Ministério da Previdência Social n. 402, de 11 de dezembro de 2.008, que disciplina os 
parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de 



                                                                                                                                               Página  2 / 27 
 
 

previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos na União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento as Leis N.º 9.717/1998 e 10.887/2004; 
Orientação Normativa SPS N.º 02, de 31 de março de 2.009, e posteriores alterações. 
Lei Municipal nº 2360/2001, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de Serra 
– ES. 
 
4. Conceitos: 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição: Benefício Previdenciário concedido ao servidor efetivo, 
desde que cumprido os requisitos estabelecidos no artigo 40 da CF, EC 20/98, EC 41/03 ou EC 47/05. 
Aposentadoria por Idade: Benefício Previdenciário ao concedido ao servidor efetivo em razão de 
idade avançada, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço 
público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, além de ter completado a 
idade de 65 (sessenta e cinco) anos se homem; e 60 (sessenta) anos se mulher. O cálculo da 
aposentadoria será de proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
Aposentadoria Compulsória: Benefício Previdenciário concedido ao servidor que completar 70 
(setenta) anos de idade, processada por meio de ofício da municipalidade (Secretaria de 
Administração/Recursos Humanos) quando observado que o servidor completou a idade limite para 
trabalhar na Administração Pública. O cálculo dos proventos será proporcional ao tempo de 
contribuição. A idade limite é estatuída pela Constituição Federal, art. 40, §1º, II. 
Aposentadoria por Invalidez: Beneficio Previdenciário concedido ao servidor que se encontra 
incapaz para a realização de suas funções, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 
laborais, observada a data em que o laudo médico pericial definir como início da incapacidade total e 
definitiva para o trabalho. Os proventos decorrentes de benefício são proporcionais ao tempo de 
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, na forma da lei,que serão calculados integralmente ao valor da média 
aritmética ou última remuneração, conforme a regra de concessão. 
Pensão por Morte: Benefício Previdenciário concedido ao conjunto dos dependentes do servidor 
falecido, aposentado ou não, a contar da data de óbito se requerido dentro dos 30 (trinta) dias; ou da 
data do requerimento se requerido após 30 (trinta) dias do óbito. 
Salário-Maternidade: Benefício pago à segurada durante seu afastamento, mediante 
encaminhamento médico, durante o prazo de licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos, sendo o pagamento da remuneração correspondente a ampliação da licença-
maternidade além do prazo de 120 (cento e vinte) dias, custeada com os recursos do tesouro do Ente 
Federativo. 
Salário-Família: Benefício Previdenciário pago na proporção do respectivo número de filhos ou 
equiparados de qualquer condição até a idade de quatorze anos ou inválido de qualquer idade,  desde 
que o salário-de-contribuição seja inferior ou igual ao limite máximo permitido pelo RGPS (Portaria 
Interministerial MPS/MF 19 de 10/01/2014 e suas alterações posteriores).  
Auxílio-Doença: Benefício Previdenciário concedido ao segurado que ficar incapacitado, isto é, que 
de alguma maneira adquiriu doença que o impeça de continuar exercendo suas funções laborais 
temporariamente, após o decurso de 31 (trinta e um) dias. A concessão e a cessação do auxílio-
doença, bem como a definição do retorno do servidor à atividade ou a concessão de aposentadoria 
por invalidez, serão determinadas após laudo dos médicos peritos do IPS. 
Auxílio-Reclusão: Beneficio Previdenciário concedido diretamente pelo IPS aos dependentes do 
servidor que for recolhido à prisão, e que tenha renda bruta mensal igual ou inferior ao teto definido 
para este benefício no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), rateado em cotas-partes iguais 
entre os dependentes do segurado. 
Termo de Curatela: Documento necessário para recebimento de benefício concedido a maior 
incapaz. 
Estágio Probatório: Período de verificação do desempenho do servidor recém admitido no  Município 
e que servirá para determinar a efetivação ou não no cargo para o qual foi nomeado através de 
concurso público, com duração de 03 (três) anos a partir da data de sua entrada em exercício. 
Reversão de Aposentadoria: é o retorno à atividade de servidor aposentado: I - por invalidez, quando 
junta médica do IPS declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria; II - no interesse da 
administração, desde que cumulativamente: a) tenha solicitado a reversão; b) a aposentadoria tenha 
sido voluntária; c) estável quando na atividade; d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos 
anteriores à solicitação; e) haja cargo vago. III - por apuração de erro da administração, comprovada 
por processo, de que não subsistiam os motivos determinantes da aposentadoria. 
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Isenção de Imposto de Renda: é o ato ou efeito de isentar, ou seja, de livrar, dispensar, desobrigar 
ou eximir. É um privilégio que torna as pessoas portadoras de doenças graves isento da obrigação de 
pagar Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) desde que se enquadram cumulativamente 
nas seguintes situações (Lei nº 7.713/88): 1) Os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão, 
ou reforma; e 2) Sejam portadoras de uma das doenças graves elencadas pela Receita Federal do 
Brasil. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes à presente Norma de Procedimento. 
Compete à Comissão de Controle Interno do IPS - Promover discussões técnicas para definir as 
rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração,  
Compete às Unidades Executoras do IPS (Presidência, DBP, DEPREV, Assessoria Jurídica,  
DRH, Divisão de Serviço Social, Divisão de Pericia Médica do IPS e Médicos Peritos do IPS): 
- Solicitar e conferir toda documentação necessária para a montagem do processo; 
- Atentar-se para as datas finais dos benefícios; 
- Averiguar a veracidade dos documentos; 
- Publicar em jornal os documentos necessários; 
- Encaminhar o servidor à perícia médica, caso necessário; 
- Enviar os processos para fins de registro dos benefícios permanentes (pensão e aposentadoria) junto 
ao Tribunal de Contas do Estado do Estado do Espírito 
Compete ao DRH/SEAD: 
- Enviar os documentos solicitados pelo IPS 
Compete à Divisão de Serviço Social do IPS 
- Acompanhar a evolução do tratamento de saúde quando o segurado receber auxílio doença por um 
período superior a 30 (trinta) dias, visitando este segurado em datas e horários aleatórios, sem prévia 
comunicação.  
- Promover diligências e averiguação de denúncias para identificação de exercício pelo segurado de 
atividades (remuneradas ou não) incompatíveis com o tratamento de sua doença, podendo ser 
aplicada a suspensão do benefício. 
- Elaborar relatório social e promove a autuação de processo administrativo, no caso acima elencado. 
- Realizar visitas domiciliares fornecendo orientações sociais a todos os servidores aposentados por 
invalidez que se encontre em situação de vulnerabilidade. 
Compete à Divisão de Pericia Médica do IPS 
- Designar nova pericia médica, nos casos em que o segurado em gozo de auxilio doença esteja 
exercendo atividades (remuneradas ou não) incompatíveis com o tratamento de sua doença. 
- Comunicar o segurado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, da data designada para a 
realização da pericia, alertando-o que caso não compareça e não apresente justificativa em 24 horas, 
o mesmo terá seu beneficio suspenso. 
- Promover, no prazo de 90 dias, o levantamento da relação dos servidores afastados e que estejam 
cumprindo estágio probatório, promovendo a avaliação conforme previsto nesta norma de 
procedimento. 
- Identificar os afastamentos sistemáticos, pela mesma patologia ou patologias interligadas, no caso 
de servidores em estágio probatório. 
- Emitir relatório mensal de todos os servidores que se encontram em gozo de auxilio doença, que 
conterá o inicio e término da licença, CID, cargo ocupado e data de admissão. 
Compete aos Médicos Peritos IPS 
- Realizar pericia médica no servidor 
- Emitir parecer conclusivo pela manutenção do servidor em auxilio doença ou retorno do servidor à 
atividade, nos casos em que o segurado em gozo de auxilio doença esteja exercendo atividades 
(remuneradas ou não) incompatíveis com o tratamento de sua doença. 

 
6. Procedimentos: 
 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, APOSENTADORIA POR IDADE E 
APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO 
 
6.1. Protocolo do IPS 

6.1.1. Protocola requerimento de aposentadoria formulado pelo servidor ou pelo DEPREV, por 
solicitação do servidor 

6.1.2. Encaminha o processo à Presidência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7713compilada.htm
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6.2. Presidência do IPS 

6.2.1. Recebe o processo 
6.2.2. Solicita a pasta funcional e fichas financeiras a PMS/DRH/DCDV 

 
6.3. PMS/DRH/DCDV 

6.3.1. Anexa a pasta funcional e todos os processos em nome do servidor requerente, 
relativos à vida funcional ao processo aberto junto ao IPS 

6.3.2. Anexa as fichas financeiras do servidor ao processo aberto junto ao IPS 
6.3.3. Devolve os processos ao Protocolo do IPS 

 
6.4. Protocolo do IPS 

6.4.1. Recebe o processo. 
6.4.2. Atualiza o cadastro do segurado 
6.4.3. Encaminha os processos ao Departamento de Previdência 

 
6.5. Departamento de Previdência do IPS 

6.5.1. Confere os dados pessoais e vínculos do servidor 
6.5.2. Analisa e enquadra na modalidade de aposentadoria 
6.5.3. Emite o Formulário Inicial de Aposentadoria 
6.5.4. Efetua o cálculo dos proventos no sistema 
6.5.5. Lança informações do beneficio no cadastro do segurado 
6.5.6. Imprime as planilhas entre outros documentos 
6.5.7. Encaminha os processos à Presidência 

 
6.6. Presidência do IPS 

6.6.1. Recebe o processo 
6.6.2. Encaminha o processo à Assessoria Jurídica 

 
6.7. Assessoria Jurídica do IPS 

6.7.1. Analisa e emite parecer jurídico sobre o processo 
6.7.2. Devolve os processos a Presidência 

 
6.8. Presidência do IPS 

6.8.1. Profere decisão pelo deferimento ou indeferimento do Benefício 
6.8.2. Se proferir decisão pelo deferimento: Emite portaria, realiza a publicação, determina a 

geração do benefício e a implantação do beneficio na folha de pagamento e oficia a 
Secretaria de Lotação do servidor da concessão do Benefício 

6.8.3. Se proferir decisão pelo indeferimento: Oficia o servidor e devolve os processos ao 
DRH/PMS 

 
6.9. Departamento de Previdência do IPS 

6.9.1. Gera o beneficio 
 
6.10. Divisão de Recursos Humanos do IPS 

6.10.1. Implanta o benefício na folha 
 
6.11. Presidência do IPS 

6.11.1. Oficia ao DRH/PMS para retirada do servidor da folha 
6.11.2. Encaminha o processo para o Tribunal de Contas 

 
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 
 
6.12. PMS/DRH 

6.12.1. Informa ao IPS que o servidor completará ou completou a idade necessária e envia a 
pasta funcional do servidor 

 
6.13. Protocolo do IPS 

6.13.1. Abre o processo de aposentadoria oficiado pela PMS  
6.13.2. Atualiza seu cadastro 
6.13.3. Encaminha o processo ao DEPREV 
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6.14. Departamento de Previdência do IPS 

6.14.1. Confere os dados pessoais e vínculos do servidor 
6.14.2. Analisa e enquadra na modalidade de aposentadoria 
6.14.3. Emite o Formulário Inicial de Aposentadoria 
6.14.4. Efetua o cálculo dos proventos no sistema 
6.14.5. Lança informações do beneficio no cadastro do segurado 
6.14.6. Imprime as planilhas entre outros documentos 
6.14.7. Encaminha os processos à Presidência 

 
6.15. Presidência do IPS 

6.15.1. Recebe o processo 
6.15.2. Encaminha o processo à Assessoria Jurídica 

 
6.16. Assessoria Jurídica do IPS 

6.16.1. Analisa e emite parecer jurídico sobre o processo 
6.16.2. Devolve os processos a Presidência 

 
6.17. Presidência do IPS 

6.17.1. Profere decisão pelo deferimento ou indeferimento do Benefício 
6.17.2. Se proferir decisão pelo deferimento: Emite portaria, realiza a publicação, determina a 

geração do benefício e a implantação do beneficio na folha de pagamento 
6.17.3. Se proferir decisão pelo indeferimento: Oficia o servidor e devolve os processos ao 

DRH/PMS 
 
6.18. Departamento de Previdência do IPS 

6.18.1. Gera o beneficio 
 
6.19. Divisão de Recursos Humanos do IPS 

6.19.1. Implanta o benefício na folha 
 
6.20. Presidência do IPS 

6.20.1. Oficia ao DRH/PMS para retirada do servidor da folha 
6.20.2. Encaminha o processo para o Tribunal de Contas 

 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
 
6.21. Médicos Peritos do IPS 

6.21.1. Realiza a avaliação do servidor 
6.21.2. Emite Laudo de Incapacidade Permanente 
6.21.3. Emite Comunicação de Licença do Servidor – CLS 
6.21.4. Encaminha o prontuário à Divisão de Perícia Médica do IPS 

 
6.22. Divisão de Perícia Médica do IPS 

6.22.1. Recebe o prontuário 
6.22.2. Emite Ofício em 4 vias, que serão encaminhadas, com cópia do Laudo de 

Incapacidade Permanente e da CLS: 
6.22.2.1. Uma via à Presidência 
6.22.2.2. Uma via a Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho-

DMST/DRH/SEAD/PMS; 
6.22.2.3. Uma via será anexada ao prontuário 
6.22.2.4. Uma via arquivada na Divisão de Perícia Médica 

6.22.3. Nos casos em que os peritos médicos indicaram aposentadoria por invalidez de 
Servidor em estágio probatório: 

6.22.3.1. Comunica a Presidência do IPS sobre a necessidade de oficiar a 
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório do Município da Serra sobre a 
aposentadoria, anexando uma cópia do Comunicado de Licença do Servidor – 
CLS. 

6.22.4. Nos casos em que os médicos peritos constatarem a incapacidade civil do servidor 
aposentado o encaminha a Divisão de Serviço Social 
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6.23. Divisão de Serviço Social do IPS 
6.23.1. Nos casos em que os médicos peritos constatarem a incapacidade civil do servidor 

aposentado: 
6.23.1.1. Realiza atendimento inicial com o servidor e seu acompanhante 
6.23.1.2. Orienta sobre a necessidade de processo judicial de interdição 
6.23.1.3. Orienta sobre a necessidade de apresentar o tramite do processo judicial, 

assim que for protocolizado, com finalidade de iniciar processo administrativo 
6.23.1.4. Realiza visita domiciliar 
6.23.1.5. Emite relatório social e anexa ao processo administrativo 
6.23.1.6. Acompanhamento do caso até a apresentação do termo de curatela 

definitivo 
 

6.24. Protocolo do IPS 
6.24.1. Abre o processo de aposentadoria por invalidez, com Laudo da Pericia Médica 

 
6.25. Presidência do IPS 

6.25.1. Recebe o processo 
6.25.2. Solicita a pasta funcional e fichas financeiras a PMS/DRH/DCDV 

 
6.26. PMS/DRH/DCDV 

6.26.1. Anexa a pasta funcional e todos os processos em nome do servidor requerente, 
relativos à vida funcional ao processo aberto junto ao IPS 

6.26.2. Anexa as fichas financeiras do servidor ao processo aberto junto ao IPS 
6.26.3. Devolve os processos ao Protocolo do IPS 

 
6.27. Protocolo do IPS 

6.27.1. Recebe o processo 
6.27.2. Atualiza o cadastro do segurado 
6.27.3. Encaminha os processos ao Departamento de Previdência 

 
6.28. Departamento de Previdência do IPS 

6.28.1. Confere os dados pessoais e vínculos do servidor 
6.28.2. Analisa e enquadra na modalidade de aposentadoria 
6.28.3. Emite o Formulário Inicial de Aposentadoria 
6.28.4. Efetua o cálculo dos proventos no sistema 
6.28.5. Lança informações do beneficio no cadastro do segurado 
6.28.6. Imprime as planilhas entre outros documentos 
6.28.7. Encaminha os processos à Presidência 

 
6.29. Presidência do IPS 

6.29.1. Recebe o processo 
6.29.2. Encaminha o processo à Assessoria Jurídica 

 
6.30. Assessoria Jurídica do IPS 

6.30.1. Analisa e emite parecer jurídico sobre o processo 
6.30.2. Devolve o processo à Presidência 

 
6.31. Presidência do IPS 

6.31.1. Profere decisão pelo deferimento ou indeferimento do Benefício 
6.31.2. Se proferir decisão pelo deferimento: Emite portaria, realiza a publicação, determina a 

geração do benefício e a implantação do beneficio na folha de pagamento e oficia a 
Secretaria de lotação do servidor da concessão do Benefício; 

6.31.3. Se proferir decisão pelo indeferimento: Oficia o servidor e devolve os processos ao 
DRH/PMS. 

 
6.32. Departamento de Previdência do IPS 

6.32.1. Gera o benefício 
 
6.33. Divisão de Recursos Humanos do IPS 

6.33.1. Implanta o benefício na folha 
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6.34. Presidência do IPS 

6.34.1. Oficia ao DRH/PMS para retirada do servidor da folha. 
6.34.2. Encaminha o processo para o Tribunal de Contas 

 
PENSÃO POR MORTE 
 
6.35. Protocolo do IPS 

6.35.1. Abre o processo de pensão por morte requerida pelo dependente 
 
6.36. Presidência do IPS 

6.36.1. Recebe o processo 
6.36.2. Solicita a pasta funcional e fichas financeiras à PMS/DRH/DCDV, informando o óbito 

do servidor. 
 
6.37. PMS/DRH/DCDV 

6.37.1. Anexa pasta funcional e todos os processos em nome do servidor requerente, 
relativos à vida funcional, ao processo aberto junto ao IPS 

6.37.2. Anexa as fichas financeiras do servidor ao processo aberto junto ao IPS 
6.37.3. Devolve os processos ao Protocolo do IPS 

 
6.38. Protocolo do IPS 

6.38.1. Recebe o processo. 
6.38.2. Atualiza o cadastro do segurado 
6.38.3. Encaminha os processos ao Departamento de Previdência 

 
6.39. Departamento de Previdência do IPS 

6.39.1. Confere os dados pessoais e vínculos do servidor 
6.39.2. Analisa e enquadra na modalidade de pensão 
6.39.3. Emite o Formulário Inicial de Pensão 
6.39.4. Efetua o cálculo dos proventos no sistema 
6.39.5. Lança informações do beneficio no cadastro do segurado 
6.39.6. Imprime as planilhas entre outros documentos 
6.39.7. Encaminha os processos à Presidência 

 
6.40. Presidência do IPS 

6.40.1. Recebe o processo 
6.40.2. Encaminha o processo à Assessoria Jurídica 

 
6.41. Assessoria Jurídica do IPS 

6.41.1. Analisa o processo 
6.41.2. Nos casos em que se tratar de união estável e/ou de necessidade de comprovação de 

dependência econômica profere manifestação encaminhando os autos para a Divisão 
de Serviço Social. 

6.41.3. Não se tratando dos casos elencados no item anterior, emite parecer e encaminha os 
autos do processo a Presidência, seguindo o procedimento a partir do item 6.46. 

 
6.42. Divisão de Serviço Social do IPS 

6.42.1.  Na hipótese de solicitação de comprovação de união estável e/ou de necessidade de 
comprovação de dependência econômica: 

6.42.1.1.1. Realiza visita domiciliar com finalidade de investigação social 
6.42.1.1.2. Emite relatório social ou parecer socioeconômico social 
6.42.1.1.3. Anexa ao processo  
6.42.1.1.4. Encaminha à Assessoria Jurídica 

 
6.43. Assessoria Jurídica do IPS 

6.43.1. Na hipótese de apresentação de relatório social ou parecer socioeconômico social: 
6.43.1.1. Analisa e, quando entender necessário, emite manifestação solicitando 

instauração de Comissão de Justificação Administrativa, com a participação do 
Serviço Social 

6.43.1.2. Se não houver necessidade de instauração de Comissão, emite parecer 
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6.43.1.3. Em ambos os casos, encaminha o processo à Presidência 
 

6.44. Presidência do IPS 
6.44.1. Se proferir decisão pela Instauração da Comissão: emite portaria de instauração e 

encaminha o processo ao Presidente da Comissão designado para providências. 
6.44.1.1 Comissão de Justificação 

6.44.1.1.1. Recebe o processo 
6.44.1.1.2. Designa audiência  
6.44.1.1.3. Solicita seja oficiado o interessado para comparecimento à audiência 

e apresentação de testemunhas 
6.44.1.1.4. Realiza a audiência, reduzindo a termo os depoimentos e oitivas. 
6.44.1.1.5. Emite relatório conclusivo 
6.44.1.1.6. Encaminha o processo ao Presidente  

6.44.2. Se instaurada Comissão de Justificação: profere decisão acolhendo e aprovando as 
conclusões alcançadas no posicionamento dos membros da Comissão de Justificação 
Administrativa e Homologa o resultado. 

6.44.3. Encaminha o processo à Assessoria Jurídica 
 

6.45. Assessoria Jurídica do IPS 
6.45.1. Na hipótese de instauração de Comissão de Justificação: 

6.45.1.1. Analisa e emite parecer 
6.45.1.2. Encaminha o processo à Presidência 

 
6.46. Presidência do IPS 

6.46.1. Se proferir decisão pelo deferimento do beneficio: Emite portaria, realiza a publicação, 
determina a geração do benefício e a implantação do beneficio na folha de pagamento 
e oficia o requerente; 

6.46.2. Se proferir decisão pelo indeferimento do beneficio: Oficia o requerente 
 

6.47. Departamento de Previdência do IPS 
6.47.1. Gera o beneficio 

 
6.48. Divisão de Recursos Humanos do IPS 

6.48.1. Implanta o benefício na folha; 
 
6.49. Presidência do IPS 

6.49.1. Encaminha o processo para o Tribunal de Contas para registro. 
 
INCLUSÃO DE DEPENDENTE INVÁLIDO NO CADASTRO DE SEGURADO 
 

6.50. Recepção do IPS 
6.50.1. Encaminha o segurado e/ou representante do dependente a Divisão de Serviço Social 

do IPS 
 

6.51. Divisão de Serviço Social do IPS 
6.51.1. Realiza o atendimento ao segurado e/ou representante do dependente com 

orientações sobre a documentação necessária para abertura do processo 
6.51.2. Encaminha o segurado e/ou representante do dependente ao protocolo 

 
6.52. Protocolo do IPS 

6.52.1. Formaliza requerimento 
6.52.2. Autua o processo 
6.52.3. Encaminha os autos do processo a Presidência. 

 
6.53. Presidência do IPS 

6.53.1. Recebe os autos do processo 
6.53.2. Encaminha a Divisão de Perícia Médica 

 
6.54. Divisão de Perícia Médica do IPS 

6.54.1. Recebe os autos do processo 
6.54.2. Encaminha aos Médicos Peritos do IPS 
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6.55. Médicos Peritos do IPS 

6.55.1. Analisa a documentação apresentada pelo segurado e/ou representante do 
dependente 

6.55.2. Encaminha os autos do processo a Divisão de Perícia Médica para agendamento de 
perícia 

 
6.56. Divisão de Perícia Médica do IPS 

6.56.1. Recebe os autos do processo  
6.56.2. Procede ao agendamento da perícia  
6.56.3. Comunica via telefone e/ou oficio ao segurado e/ou representante do dependente da 

data da realização da perícia médica 
6.56.4. Encaminha aos Médicos Peritos do IPS 

 
6.57. Médicos Peritos do IPS 

6.57.1. Realiza a perícia do dependente 
6.57.2. Emite laudo reconhecendo ou não a invalidez do dependente 
6.57.3. Encaminha os autos do processo a Presidência. 
 

6.58. Presidência do IPS 
6.58.1. Recebe os autos do processo 
6.58.2. Encaminha a Assessoria Jurídica do IPS 

 
6.59. Assessoria Jurídica do IPS 

6.59.1. Emite parecer 
6.59.2. Encaminha o processo à Presidência 
 

6.60. Presidência do IPS 
6.60.1. Recebe os autos do processo 
6.60.2. Profere decisão deferindo ou não a inclusão 

6.60.2.1. Se indeferir, comunica o segurado e/ou representante do dependente e 
encaminha os autos para arquivo 

6.60.2.2. Se deferir, encaminha os autos ao DEPREV para a inclusão do 
dependente no cadastro do segurado 

 
6.61. Departamento de Previdência do IPS  

6.61.1. Recebe os autos do processo 
6.61.2. Insere no cadastro do segurado o dependente inválido 
6.61.3. Encaminha os autos para a Presidência 

 
6.62. Presidência do IPS 

6.62.1. Comunica o segurado e/ou representante da inclusão no cadastro, ressaltando que 
para fins de concessão de pensão por morte, a aferição da invalidez do dependente 
será apurada na data do óbito do segurado. 

6.62.2. Encaminha os autos para o arquivo 
 

RETORNO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA OU PENSÃO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS SEM REGISTRO – EM DILIGÊNCIA  
 
6.63. Protocolo do IPS 

6.63.1. Registra o recebimento do processo (data de recebimento e identificação do servidor 
que recebeu os autos)  

6.63.2. Encaminha o processo para o Departamento de Previdência 
 
6.64. Departamento de Previdência do IPS 

6.64.1. Providencia a correção de eventual erro material ou de digitação, presta 
esclarecimentos e anexa documentos faltantes 

6.64.2. Encaminha o processo à Assessoria Jurídica 
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6.65. Assessoria Jurídica do IPS 
6.65.1. Caso trate de correção de erro material, digitação ou cópia de Lei: toma ciência e 

despacha o Processo à Presidência; 
6.65.2. Caso trate de questionamento legal: emite parecer jurídico  
6.65.3. Encaminha o processo a Presidência 

 
 
6.66. Presidência do IPS 

6.66.1. Providencia alterações por ventura necessárias 
6.66.2. Encaminha o processo para o Tribunal de Contas 

 
RETORNO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA OU PENSÃO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS COM DENEGAÇÃO DE REGISTRO  
 
6.67. Protocolo do IPS 

6.67.1. Registra o recebimento do processo (data de recebimento e identificação do servidor 
que recebeu os autos) e encaminha o processo para o Departamento de Previdência 

 
6.68. Departamento de Previdência do IPS 

6.68.1. Providencia a correção de eventual erro material ou de digitação, presta 
esclarecimentos, anexa documentos faltantes e encaminha o processo à Assessoria 
Jurídica. 

 
6.69. Assessoria Jurídica do IPS 

6.69.1. Analisa o processo, anexa eventual recurso de reexame protocolado informando seu 
desfecho. 

6.69.1.1. Se procedente o recurso: encaminha os autos à Presidência para 
encaminhamento dos autos ao TCEES. 

6.69.1.2. Se improcedente o recurso, ou incabível sua interposição: emite parecer 
jurídico e encaminha o processo à Presidência. 

 
6.70. Presidência do IPS 

6.70.1. Emite decisão 
6.70.2. Determina as alterações por ventura necessárias 
6.70.3. Encaminha o processo para o TCEES.  

 
 
RETORNO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA OU PENSÃO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS COM REGISTRO  
 
6.71. Protocolo do IPS 

6.71.1. Registra o recebimento do processo (data de recebimento e identificação do servidor 
que recebeu os autos) e encaminha o processo para Departamento de Previdência 

 
6.72. Departamento de Previdência do IPS 

6.72.1. Confere o parecer do TCEES 
6.72.2. Realiza alterações pertinentes ao processo  

 
6.72.3. Se o registro for igual à concessão inicial: Encaminha o processo à Presidência 

 
6.72.4. Se o registro for diferente da concessão inicial:  

6.72.4.1. Abre processo administrativo 
6.72.4.2. Apensa o processo administrativo ao processo de benefício retornado do 

TCEES 
6.72.4.3. Analisa a existência de diferenças a ser restituída, tanto ao segurado, 

quanto ao IPS. 
6.72.4.4. Encaminha para a Presidência 

 
6.73. Presidência do IPS 

6.73.1. Profere decisão 
6.73.2. Adota as providências quanto às retificações, cobranças ou pagamentos necessárias  
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6.73.3. Encaminha o processo a Diretoria de Benefícios para providências relativas à 
compensação previdenciária. 

 
6.74. Diretoria de Benefícios Previdenciários do IPS 

6.74.1. Recebe o processo de aposentadoria com registro 
6.74.2. Analisa o processo 
6.74.3. Extrai informações pertinentes a Compensação Previdenciária 
6.74.4. Preenche o formulário no sistema COMPREV WEB 
6.74.5. Digitaliza os documentos do beneficiário exigidos pelo COMPREV 
6.74.6. Envia o formulário 
6.74.7. Verifica inconsistências 
6.74.8. Emite relatórios mensais de requerimentos pendentes de compensação 

previdenciária. 
6.74.9. Certifica o deferimento ou indeferimento da compensação nos autos do processo de 

aposentadoria. 
6.74.10. Emite relatórios financeiros de compensação previdenciária, enviando à Divisão 

de Contabilidade do IPS para registros pertinentes. 
6.74.11. Emite relatórios mensais de indeferimento e encaminha à Assessoria Jurídica 

para adoção das medidas cabíveis. 
 
6.75. Presidência do IPS 

6.75.1. Recebe o processo com certidão de deferimento 
6.75.2. Determina arquivamento do processo. 

 
SALÁRIO-MATERNIDADE  
 
6.76. Protocolo do Município, do IPS ou da Câmara (a que está vinculada a servidora) 

6.76.1. Abre o processo de salário-maternidade requerido pela servidora 
6.76.1.1. Se requerido com apresentação de laudo médico: encaminha à Perícia 

Médica do IPS 
6.76.1.1.1. Perícia Médica do IPS: 

6.76.1.1.1.1. Realiza Perícia Médica 
6.76.1.1.1.2. Encaminha o processo ao Recurso Humanos Pertinente 

 
6.76.1.2. Se requerido com apresentação de certidão de nascimento: encaminha 

ao Recursos Humanos pertinente 
 
6.77. Recursos Humanos Pertinente 

6.77.1. Confere a documentação anexada aos autos 
6.77.2. Anexa as fichas financeiras 
6.77.3. Fixa o valor do salário-maternidade  
6.77.4. Implanta na folha de pagamento pertinente o salário-maternidade 
6.77.5. Encaminha o processo ao IPS 

 
6.78. Protocolo do IPS  

6.78.1. Recebe o processo  
6.78.2. Registra no sistema 
6.78.3. Encaminha o processo ao Departamento de Previdência 

 
6.79. Departamento de Previdência do IPS 

6.79.1. Emite Formulário de concessão 
6.79.2. Ratifica ou retifica a fixação do valor do salário-maternidade 
6.79.3. Encaminha o processo à Presidência 

 
6.80. Presidência do IPS 

6.80.1. Profere decisão 
6.80.1.1. Se de acordo com o Recursos Humanos pertinente 

6.80.1.1.1. Encaminha o processo à Divisão de Cadastro e Controle de 
Contribuição para fins de controle dos valores que serão 
descontados das contribuições previdenciárias repassadas 
mensalmente 
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6.80.1.1.2. Oficia à Divisão de Recursos Humanos do Município, registrando que 
o valor poderá ser descontado das contribuições previdenciárias a 
serem repassadas ao IPS 
 

6.80.1.2. Se em desacordo com o Recursos Humanos pertinente: 
6.80.1.2.1. Dá ciência da decisão à Divisão de Cadastro e Controle de 

Contribuição  
6.80.1.2.2. Oficia à Divisão de Recursos Humanos do Município, informando o 

erro do Município da fixação do valor do salário maternidade e 
registrando qual o valor correto que poderá ser descontado das 
contribuições previdenciárias a serem repassadas ao IPS 

6.80.2. Em ambos os casos, encaminha o processo à Divisão de Cadastro e Controle de 
Contribuição para controle dos valores que poderão ser descontados pelo Município 
no repasse das contribuições previdenciárias a titulo de pagamento de salário 
maternidade 

 
6.81. Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição 

6.81.1. Registra o valor que poderá ser descontado pelo Município no repasse das 
contribuições previdenciárias a titulo de pagamento de salário maternidade 

6.81.2. Encaminha os autos à Divisão de Recursos Humanos pertinente 
 

6.82. Recursos Humanos pertinente 
6.82.1. Toma ciência, adota as providências cabíveis e encaminha os autos ao Recursos 

Humanos do Município 
 

6.83. Recursos Humanos do Município 
6.83.1. Adota as providências cabíveis 
6.83.2. Apensa os autos a Pasta funcional do servidor 

 
6.84. Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição 

6.84.1. Mensalmente confronta o valor constante em cada processo com a relação de 
pagamentos de salário maternidade enviada pelo Município. 

6.84.2. Emite relatório mensal apontando o valor global apurado a titulo de salário 
maternidade e o envia ao Departamento Financeiro 
 

6.85. Departamento Financeiro 
6.85.1. Recebe o relatório 
6.85.2. Faz a conferência com o valor repassado a titulo de contribuição previdência e 

deduções efetuadas pelo Município 
6.85.3. Encaminha CI à Presidência certificando a regularidade do repasse ou apontando 

irregularidade, se houver. 
 

SALÁRIO-FAMÍLIA 
 

6.86.  Protocolo do Município, do IPS ou da Câmara (a que está vinculada servidor) 
6.86.1. Recebe cópia autenticada (por cartório ou por servidor público) de certidão de 

nascimento de filhos menores de 14 anos ou laudo médico de filho inválido de 
qualquer idade ao Recursos Humanos a que está vinculado no momento de sua 
nomeação ou mediante protocolo. 

6.86.2. Protocola o requerimento de pagamento de salário-família 
6.86.2.1. Se requerido com apresentação de laudo médico de filho inválido: 

encaminha à Perícia Médica do IPS 
6.86.2.1.1. Perícia Médica: 

6.86.2.1.1.1. Realiza avaliação para habilitação de dependente inválido 
6.86.2.1.2. Encaminha o processo ao Recursos Humanos Pertinente. 

6.86.2.2. Se requerido com apresentação de certidão de nascimento de filho 
menor de 14 anos: encaminha ao Recursos Humanos pertinente 

 
6.87. Recursos Humanos Pertinente 

6.87.1. Confere a documentação anexada aos autos 
6.87.2. Anexa Ficha Financeira 
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6.87.3. Fixa o valor do salário-família  
6.87.4. Implanta na folha de pagamento pertinente o salário-família 
6.87.5. Encaminha o processo ao IPS 

 
6.88. Protocolo do IPS  

6.88.1. Recebe o processo  
6.88.2. Registra no sistema 
6.88.3. Encaminha o processo ao Departamento de Previdência 

 
6.89. Departamento de Previdência do IPS 

6.89.1. Emite Formulário de concessão 
6.89.2. Ratifica ou retifica a concessão e a fixação do valor do salário-família 
6.89.3. Encaminha o processo à Presidência 

 
6.90. Presidência do IPS 

6.90.1. Profere decisão 
6.90.1.1. Se de acordo com o Recursos Humanos pertinente 

6.90.1.1.1. Encaminha o processo à Divisão de Cadastro e Controle de 
Contribuição para fins de controle dos valores que serão 
descontados das contribuições previdenciárias repassadas 
mensalmente pelo ente. 

6.90.1.1.2. Oficia à Divisão de Recursos Humanos do Município, registrando que 
o valor poderá ser descontado das contribuições previdenciárias a 
serem repassadas ao IPS 

6.90.1.2. Se em desacordo com o Recursos Humanos pertinente: 
6.90.1.2.1. Dá ciência da decisão à Divisão de Cadastro e Controle de 

Contribuição  
6.90.1.2.2. Oficia à Divisão de Recursos Humanos do Município, informando o 

erro do Município da fixação do valor do salário família e registrando 
qual o valor correto que poderá ser descontado das contribuições 
previdenciárias a serem repassadas ao IPS 

6.90.2. Em ambos os casos, encaminha o processo à Divisão de Cadastro e Controle de 
Contribuição para controle dos valores que poderão ser descontados pelo Município 
no repasse das contribuições previdenciárias a titulo de pagamento de salário família. 
 

6.91. Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição 
6.91.1. Registra o valor que poderá ser descontado pelo Município no repasse das 

contribuições previdenciárias a titulo de pagamento de salário família 
6.91.2. Encaminha o processo ao Recursos Humanos do Município 

 
6.92. Recursos Humanos do Município 

6.92.1. Adota as providências cabíveis 
6.92.2. Apensa os autos a Pasta funcional do servidor 

 
6.93. Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição 

6.93.1. Mensalmente confronta o valor constante em cada processo com a relação de 
pagamentos de salário família enviada pelo Município. 

6.93.2. Emite relatório mensal apontando o valor global apurado a titulo de salário família e o 
envia ao Departamento Financeiro 
 

6.94. Departamento Financeiro 
6.94.1. Recebe o relatório 
6.94.2. Faz a conferência com o valor repassado a titulo de contribuição previdência e 

deduções efetuadas pelo Município 
6.94.3. Encaminha CI à Presidência certificando a regularidade do repasse ou apontando 

irregularidade, se houver. 
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AUXÍLIO-DOENÇA 
 

6.95. Servidor 
6.95.1. Procede ao agendamento da Perícia Médica do IPS, por telefone ou pessoalmente, 

quando necessitar de afastamento por período superior a 30 dias, e nas renovações 
dos afastamentos. 
 

6.96. Divisão de Perícia Médica do IPS 
6.96.1. Agenda a Perícia Médica do servidor no sistema 
6.96.2. Emite documento de agendamento, gerado pelo sistema 
6.96.3. Solicita o Prontuário do servidor à Perícia Médica do Município 
6.96.4. Solicita ao DRH/PMS Ficha Cadastral do servidor 
6.96.5. Atualiza os dados no prontuário e na agenda Excel com data de inicio e término da 

licença médica 
 

6.97. Perícia Médica do Município  
6.97.1. Disponibiliza o Prontuário do servidor à Perícia Médica do IPS 

 
6.98. DRH/PMS 

6.98.1. Disponibiliza a Ficha Cadastral do servidor à Perícia Médica do IPS 
 
6.99. Divisão de Perícia Médica do IPS 

6.99.1. Se tratar de agendamento de licença nova encaminha o documento ao Protocolo 
6.99.2. Se tratar de retorno ou reagendamento anexa o documento ao processo inicial. 

 
6.100. Protocolo do IPS 

6.100.1. No caso de licença nova: 
6.100.1.1. Formaliza o processo  
6.100.1.2. Remete o processo à Divisão de Serviço Social 

 
6.101. Divisão de Serviço Social do IPS 

6.101.1.  Identifica nos agendamentos de pericia médica os servidores que se encontram 
em estágio probatório; 
6.101.2. Encaminha, à Divisão de Pericia Médica, os processos de agendamento de 
pericia médica e relação dos servidores em estágio probatório que necessitam de atendimento 
social no dia agendado  
 

6.102. Divisão de Perícia Médica do IPS 
6.102.1. Encaminha à Divisão de Serviço Social: 

6.102.1.1. o servidor que se encontrar com mais de 180 dias de afastamento para 
tratamento de doença, somado o período de licença médica e auxílio doença  

6.102.1.2. o representante do servidor que não puder comparecer à Perícia Médica 
6.102.1.3. o segurado portador de patologia grave 
6.102.1.4. o servidor em estágio probatório constante na relação para atendimento 

social 
 

6.103. Divisão de Serviço Social do IPS 
6.103.1. No caso do servidor que se encontrar com mais de 180 dias de afastamento 

para tratamento de doença; 
6.103.1.1.1. Realiza o atendimento social com orientações aos servidores 
6.103.1.1.2. Emite Relatório Social e anexa ao prontuário do servidor 

6.103.2. No caso do servidor que não puder comparecer à Perícia Médica 
6.103.2.1.1. Realiza entrevista social com o representante do servidor para 

análise do cabimento da representação. 
6.103.2.1.2. Emite Relatório social, com a justificativa da representação e 

anexa ao prontuário do servidor. 
6.103.2.1.3. Se necessário realiza visita técnica domiciliar e/ou hospitalar e 

emite parecer técnico e/ou realiza estudo socioeconômico  
6.103.3. No caso do segurado portador de patologia grave: 

6.103.3.1.1. Realiza atendimento e acolhimento social ao segurado 
6.103.3.1.2. Emite relatório  
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6.103.4. No caso do servidor em estágio probatório: 
6.103.4.1.1. Realiza atendimento social 
6.103.4.1.2. Emite relatório e anexa ao processo do servidor; 

6.103.5. Em todos casos encaminha o servidor e/ou representante à Divisão de Pericia 
Médica. 

 
6.104. Divisão de Perícia Médica do IPS 

6.104.1. Encaminha o processo aos Médicos Peritos 
 
6.105. Médicos Peritos 

6.105.1. Se o servidor não comparecer 
6.105.1.1. Devolve o processo à Divisão de Perícia Médica, com despacho. 

 
6.105.2. Se o servidor comparecer, realiza Perícia Médica e se não for deferido o 

Beneficio de Auxilio Doença: 
 
6.105.2.1.  Indica retorno a atividade sem Limitação: 

6.105.2.1.1. Emite 5 vias de CLS – Comunicação de Licença do Servidor, 
registrando a data do retorno a atividade 
6.105.2.1.2. Devolve o processo à Divisão de Perícia Médica, com despacho 

 
6.105.2.2 Indica retorno a atividade com Limitação: 

6.105.2.2.1. Emite 6 vias de CLS – Comunicação de Licença do Servidor, 
registrando a data do retorno à atividade e as limitações laborais 
6.105.2.2.2. Devolve o processo à Divisão de Perícia Médica, com despacho 
 

6.105.2.3.  Indica a aposentadoria por invalidez: 
6.105.2.3.1. Emite 5 vias de CLS – Comunicação de Licença do Servidor, 
encaminhando para Invalidez 
6.105.2.1.2. Devolve o processo à Divisão de Perícia Médica, com despacho 
 

6.105.3. Se o servidor comparecer, realiza Perícia Médica e se for deferido o 
Benefício de Auxílio-Doença: 

6.105.3.1. Emite 5 vias de CLS – Comunicação de Licença do Servidor, registrando 
a data do retorno a atividade e/ou a data do retorno para nova avaliação. 

6.105.3.2. Devolve o processo à Divisão de Perícia Médica, com despacho 
 
 

6.105.4. Em todos os casos, se o servidor estiver em estágio probatório avalia a 
patologia do servidor e aponta a necessidade ou não de análise de doença pré 
ou pós-existentes à posse. 

6.105.4.1. Se apontar a desnecessidade ou se constatado que a patologia é 
superveniente à posse: adota os procedimentos elencados nos itens acima 

6.105.4.2. Se constatado que a patologia é supostamente pré-existente: 
6.105.4.2.1. Emitem formulário para o médico assistente do servidor, 

solicitando informações complementares. 
6.105.4.2.2. Detalha a patologia e os motivos de sua evolução; 
6.105.4.2.3. Analisa se os exames médicos exigidos na admissão seriam 

suficientes para detectar a existência da doença. 
6.105.4.2.4. Devolve o processo à Divisão de Perícia Médica, com despacho 

 
6.106. Divisão de Perícia Médica do IPS 

6.106.1. Se o servidor não comparecer 
6.106.1.1. Oficia o DMST/PMS e o Recursos Humanos pertinente, encaminhando 

cópia do documento de agendamento e despacho de não comparecimento 
emitido pelos Médicos Peritos 

6.106.1.2. Arquiva o processo internamente 
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6.106.2. Se o servidor comparecer e não for deferido o Beneficio de Auxilio Doença 
 
6.106.2.1.  Se houver indicação de retorno a atividade sem Limitação 

6.106.2.1.1. Confere a emissão, conteúdo e assinatura dos Médicos Peritos nas 
5 vias de CLS – Comunicação de Licença do Servidor 
6.106.2.1.2. Encaminha 2 vias ao DMST do Município 
6.106.2.1.3. Anexa 01 (uma) via ao prontuário 
6.106.2.1.4. Anexa 01 (uma) via ao processo de pericia médica 
6.106.2.1.5. Entrega 01 (uma) via ao servidor 
6.106.2.1.6. Oficia à SEAD 
6.106.2.1.7. Arquiva o processo internamente 

 
6.106.2.2 Se houver indicação de retorno a atividade com Limitação 

6.106.2.2.1. Confere a emissão, conteúdo e assinatura dos Médicos Peritos nas 
6 vias de CLS – Comunicação de Licença do Servidor 
6.106.2.2.2. Encaminha 2 (duas) vias ao DMST 
6.106.2.2.3. Anexa 01 (uma) via ao prontuário 
6.106.2.2.4. Anexa 01 (uma) via ao processo de pericia médica 
6.106.2.2.5. Entrega 01 (uma) via ao servidor  
6.106.2.2.6. Oficia a SEAD, por protocolo, encaminhando 1 via da CLS, com 
definição das limitações laborais 
6.106.2.1.7. Arquiva o processo internamente 

 
6.106.3. Se o servidor comparecer e for deferido o Benefício de Auxílio-Doença 

6.106.3.1. Confere a emissão, conteúdo e assinatura dos Médicos Peritos nas  5 
vias de CLS – Comunicação de Licença do Servidor 
6.106.3.1.1. Encaminha 01 (uma) via ao DMST 
6.106.3.1.2. Anexa 01 (uma) via ao prontuário 
6.106.3.1.3. Entrega 01 (uma) via ao servidor  
6.106.3.1.4. Arquiva 01 (uma) via no arquivo de CLS 
6.106.3.1.5. Anexa 01 (uma) via ao processo de pericia médica 
6.106.3.1.6. Encaminha o processo de pericia médica ao Recursos Humanos 

do Município e controla seu retorno ao IPS, no prazo máximo de 30 
dias, com os procedimentos contidos no item 6.106.4 desta norma. 

 
6.106.4. Se constatado que a patologia é supostamente pré-existente à posse: 

6.106.4.1. Além dos procedimentos listados nos itens 6.106.1, 6.106.2 e 6.106.3: 
6.106.4.1.1. Emite ofício, anexando os documentos relativos a Pericia Médica 

realizada 
6.106.4.1.2. Encaminha ao Protocolo para autuação de processo 

administrativo para apuração de suposta doença pré-existente, com 
ampla defesa e contraditório, seguindo o procedimento a partir do 
item 6.117 até o item 6.124 

 
6.106.5. Caso o servidor não retorne a Perícia Médica do IPS após 60 dias do término do 

benefício de Auxilio Doença, devolve o prontuário ao DMST. 
 

6.106.6. Emite relatório semanal dos auxílios doenças concedidos e encaminha a 
Presidência do IPS 
 

6.107. DMST/PMS 
6.107.1. Recebe 1 (uma) via da CLS com concessão ou não de Auxilio Doença  
6.107.2. Lança as informações no sistema 
6.107.3. Arquiva a via no arquivo interno 

 
6.108. Recursos Humanos Pertinente 

6.108.1. Recebe o processo de pericia médica do IPS 
6.108.2. Confere a documentação anexada aos autos 
6.108.3. Anexa Ficha Financeira 
6.108.4. Fixa o valor do Auxilio Doença, quando indicado na CLS 
6.108.5. Implanta na folha de pagamento pertinente o auxilio doença 
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6.108.6. Retorna o processo ao IPS, no prazo máximo de 10 (dez) dias da data de seu 
recebimento. 

 
6.109. Protocolo do IPS  

6.109.1. Recebe o processo  
6.109.2. Registra no sistema o retorno 
6.109.3. Encaminha o processo ao Departamento de Previdência 

 
6.110. Departamento de Previdência 

6.110.1. Emite Formulário de concessão 
6.110.2. Ratifica ou retifica a concessão e a fixação do valor do auxílio-doença 
6.110.3. Encaminha o processo à Assessoria Jurídica 

 
6.111. Assessoria Jurídica do IPS 

6.111.1. Analisa e emite parecer jurídico sobre o processo 
 
6.112. Presidência do IPS 

6.112.1. Profere decisão 
 

6.112.1.1. Se de acordo com o Recursos Humanos pertinente 
6.112.1.1.1. Emite Portaria  
6.112.1.1.2. Encaminha o processo à Divisão de Cadastro e Controle de 

Contribuição  
6.112.1.1.3. Oficia à Divisão de Recursos Humanos do Município, registrando 

que o valor poderá ser descontado das contribuições previdenciárias 
a serem repassadas ao IPS 

 
6.112.1.2. Se em desacordo com o Recursos Humanos pertinente: 

6.112.1.2.1. Dá ciência da decisão à Divisão de Cadastro e Controle de 
Contribuição  

6.112.1.2.2. Oficia à Divisão de Recursos Humanos do Município, informando 
o erro do Município da fixação do valor do auxílio-doença e 
registrando qual o valor correto que poderá ser descontado das 
contribuições previdenciárias a serem repassadas ao IPS 
 

6.112.2. Em ambos os casos, encaminha o processo à Divisão de Cadastro e Controle de 
Contribuição para controle dos valores que poderão ser descontados pelo Município 
no repasse das contribuições previdenciárias a titulo de pagamento de auxílio-doença. 

 
6.112.3. Emite oficio ao DMST, anexando o relatório semanal, emitido pela Divisão de 

Perícia Médica, dos auxílios doenças concedidos 
 
6.113. Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição 

6.113.1. Registra o valor que poderá ser descontado pelo Município no repasse das 
contribuições previdenciárias a titulo de pagamento de auxílio-doença 

6.113.2. Encaminha o processo ao Departamento de Previdência para arquivamento 
 

6.114. Departamento de Previdência 
6.114.1. Arquiva o processo em arquivo próprio 
6.114.2. Apensa os autos a Pasta funcional do servidor, quando houver requerimento de 

beneficio de aposentadoria 
 

6.115. Divisão de Cadastro e Controle de Contribuição 
6.115.1. Mensalmente confronta o valor constante em cada processo com a relação de 

pagamentos de auxílio doença enviada pelo Município. 
6.115.2. Emite relatório mensal apontando o valor global apurado a titulo de auxilio 

doença e o envia ao Departamento Financeiro 
 

6.116. Departamento Financeiro 
6.116.1. Recebe o relatório 



                                                                                                                                               Página  18 / 27 
 
 

6.116.2. Faz a conferência com o valor repassado a titulo de contribuição previdência e 
deduções efetuadas pelo Município 

6.116.3. Encaminha Ci à Presidência certificando a regularidade do repasse ou 
apontando irregularidade, se houver 

 
 

AUXILIO DOENÇA – APURAÇÃO DE DOENÇA SUPOSTAMENTE PRÉ EXISTENTE 
 
6.117. Protocolo do IPS  

6.117.1. Recebe o oficio da Divisão de Pericia Médica, nos termos do item 6.106.4. 
6.117.2. Encaminha o processo a Presidência 

 
6.118. Presidência do IPS 

6.118.1. Encaminha o processo a Pericia Médica admissional do Município para 
manifestação quanto a pré-existência da doença e dados médicos existentes no 
Município 
 

6.119. Pericia Médica do Município: 
6.119.1. Emite parecer conclusivo reconhecendo ou não a doença como pré-existente; 
6.119.2. Em caso de manifestação pela impossibilidade de aferição diante dos exames 

apresentados no momento da admissão: Aponta qual o exame necessário para 
identificação de tal patologia. 

6.119.3. Em todos os casos, encaminha os autos ao Protocolo do IPS 
 

6.120. Protocolo do IPS  
6.120.1. Recebe o processo 
6.120.2. Registra o retorno do processo no sistema 
6.120.3. Encaminha o processo à Presidência 

 
6.121. Presidência do IPS 

6.121.1. Recebe o processo 
6.121.2. Na hipótese do parecer concluir pela doença pré-existente:  

6.121.2.1. Encaminha à Comissão de Inquérito Administrativo do Município com 
pedido de que: 
6.121.2.1.1. Promova a apuração de possível irregularidade, existência ou não 

de má-fé do servidor, falha na pericia médica admissional, seja em 
nível de atuação do Médico Perito, seja em nível de regulamentação 
de exames exigidos para o cargo especifico 

6.121.2.1.2. Apresente conclusão 
6.121.2.1.3. Encaminhe os autos ao IPS. 

6.121.3. Na hipótese do parecer concluir pela doença não pré-existente:  
6.121.3.1. Encaminha o processo à Divisão de Pericia Médica do IPS 

 
6.122. Divisão de Pericia Médica do IPS 

6.122.1. Recebe os autos do processo e encaminha aos Médicos Peritos 
 

6.123. Médicos Peritos do IPS 
6.123.1. Na hipótese em que a Pericia Médica do Município concluir por doença não pré-

existente: 
6.123.1.1. Se manifesta sobre a necessidade ou não de encaminhamento dos autos 

à Comissão de Inquérito Administrativo do Município 
6.123.2. Na hipótese em que a Pericia Médica do Município tenha se manifestado pela 

impossibilidade de aferição diante dos exames apresentados no momento da 
admissão, e tenha apontado qual o exame necessário para identificação de tal 
patologia: 

6.123.2.1. Se manifesta sobre a inclusão ou não do exame apontado no rol de 
exames admissionais 

6.123.3. Encaminha os autos do processo a Presidência  

6.124. Presidência do IPS 
6.124.1. Recebe os autos do processo; 
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6.124.2. Encaminha os autos do processo à Comissão de Inquérito Administrativo do 
Município, caso os Médicos Peritos do IPS tenham se manifestado sobre a 
necessidade de encaminhamento; 

6.124.3. Oficia a Secretaria de Administração se houver necessidade de inclusão de 
exame para identificação da patologia no rol de exames admissionais. 

 
 
AUXÍLIO-RECLUSÃO 
 
6.125. Divisão de Serviço Social  

6.125.1. Realiza o atendimento dos dependentes legais do segurado; 
6.125.2. Orienta quanto à documentação necessária para abertura do processo. 

 
6.126. Protocolo do IPS 

6.126.1. Abre o processo de auxílio-reclusão com requerimento do dependente ou seu 
representante legal 

 
6.127. Departamento de Previdência do IPS 

6.127.1. Oficia ao DRH/PMS, requerendo a pasta funcional e ficha financeira do servidor. 
 
6.128. DRH/PMS  

6.128.1. Anexa a ficha financeira do servidor à sua pasta funcional 
6.128.2. Remete a pasta funcional do servidor ao IPS 

 
6.129. Departamento de Previdência do IPS 

6.129.1. Lança informações no cadastro do dependente,  
6.129.2. Confere documentos,  
6.129.3. Calcula proventos de Auxilio-reclusão 
6.129.4. Elabora discriminativo dos beneficiários,  
6.129.5. Anexa planilhas e formulários, entre outros documentos 
6.129.6. Encaminha o processo a Assessoria Jurídica. 

 
6.130. Assessoria Jurídica do IPS 

6.130.1. Analisa e emite parecer jurídico sobre o processo 
6.130.2. Encaminha o processo à Presidência do IPS; 

 
6.131. Presidência do IPS 

6.131.1. Emite portaria 
6.131.2. Oficia o DRH/PMS encaminhando cópia da Portaria e comunicando a concessão 

de beneficio de auxilio-reclusão; 
6.131.3. Encaminha o Processo ao DEPREV. 

 
6.132. Departamento de Previdência do IPS 

6.132.1. Gera o beneficio 
 
6.133. Divisão de Recursos Humanos do IPS 

6.133.1. Implanta o benefício na folha 
6.133.2. Certifica a apresentação trimestral de declaração do sistema penitenciário 

atestando a condição de preso do segurado. 
6.133.3. Suspende o pagamento do benefício na ausência de apresentação de 

declaração, quando da comunicação de retorno do servidor a atividade, quando 
ocorrer fuga, quando o(a) servidor(a) for posto em liberdade ou no caso de 
falecimento, e oficia ao DRH/PMS. 

6.133.4. Encaminha o processo ao arquivo do IPS, quando findo o benefício. 
 
 
REVISÃO BIENAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
 
6.134. Departamento de Previdência do IPS 

6.134.1. Identifica as aposentadorias concedidas a mais de 02 (dois) anos 
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6.134.2. Identifica os processos com registro de necessidade de reavaliação no Laudo 
Médico  

6.134.3. Localiza os processos dos servidores identificados 
6.134.4. Encaminha os processos à Perícia Médica do IPS 

 
6.135. Médicos Peritos do IPS 

6.135.1. Reanalisa a necessidade de reavaliação 
6.135.1.1. Se não for caso de reavaliação: 

6.135.1.1.1. Emite despacho pelo arquivamento definitivo do processo 
6.135.2. Se for caso de reavaliação encaminha os autos do processo de aposentadoria a 

Divisão de Perícia Médica do IPS 
 

6.136. Divisão de Perícia Médica do IPS 
6.136.1. Procede a convocação do segurado para comparecimento à pericia médica. 
6.136.2. No dia da perícia médica encaminha o servidor a Divisão de Serviço Social 

 
6.137. Divisão de Serviço Social do IPS 

6.137.1. Realiza o atendimento social com orientações ao servidor. 
6.137.2. Emite relatório social e anexa ao processo de aposentadoria do servidor. 
6.137.3. Encaminha o servidor aos Médicos Peritos. 

 
6.138. Médicos Peritos do IPS 

6.138.1. Realiza a pericia médica 
6.138.2. Emite laudo médico acerca da capacidade laboral 
6.138.3. Se opinar pela manutenção da incapacidade: encaminha os autos do processo 

ao arquivo 
6.138.4. Se opinar pelo retorno da capacidade laborativa: encaminha os autos do 

processo à Assessoria Jurídica 
 
6.139. Assessoria Jurídica do IPS 

6.139.1. Emite parecer 
6.139.2. Encaminha o processo à Presidência. 

 
6.140. Presidência do IPS 

6.140.1. Profere decisão 
6.140.2. Oficia o segurado da decisão 

 
 
REVISÃO GERAL (CONCESSÃO, PROVENTOS, REAJUSTES, INCORPORAÇÃO DE VERBA) 
 
6.141. Protocolo do IPS 

6.141.1. Recebe requerimento do servidor ou CI do DEPREV  
6.141.2. Registra e autua 
6.141.3. Encaminha o processo ao DEPREV 

 
6.142. Departamento de Previdência do IPS 

6.142.1. Lança informações no cadastro  
6.142.2. Confere documentos,  
6.142.3. Calcula proventos  
6.142.4. Anexa planilhas e formulários, entre outros documentos 
6.142.5. Encaminha o processo à Assessoria Jurídica 

 
6.143. Assessoria Jurídica do IPS 

6.143.1. Analisa e emite parecer 
6.143.2. Encaminha o processo à Presidência 

 
6.144. Presidência do IPS 

6.144.1. Profere decisão 
6.144.2. Expede oficio ao segurado dando ciência 
6.144.3. Determina as providências necessárias 
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ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA-IR 
 
6.145. Recepção do IPS 

6.145.1. Encaminha o segurado a Divisão de Serviço Social do IPS 
 

6.146. Divisão de Serviço Social do IPS 
6.146.1. Realiza o atendimento ao segurado com orientações sobre a documentação 

necessária para abertura do processo 
 

6.147. Protocolo do IPS 
6.147.1. Emite requerimento 
6.147.2. Autua o processo 
6.147.3. Encaminha os autos do processo a Presidência 

 
6.148. Presidência do IPS 

6.148.1. Recebe os autos do processo 
6.148.2. Encaminha a Divisão de Perícia Médica 

 
6.149. Divisão de Perícia Médica do IPS 

6.149.1. Recebe os autos do processo 
6.149.2. Encaminha aos Médicos Peritos do IPS 

 
6.150. Médicos Peritos do IPS 

6.150.1. Analisa a documentação apresentada pelo segurado  
6.150.2. Profere despacho sobre a necessidade ou não de comparecimento do segurado 

6.150.2.1. Se não for necessário o comparecimento, emite laudo anexa aos autos e 
encaminha à Presidência 

6.150.2.2. Se for necessário o comparecimento do segurado, encaminha os autos 
do processo a Divisão de Perícia Médica para agendamento de perícia 
 

6.151. Divisão de Perícia Médica do IPS 
6.151.1. Recebe os autos do processo  
6.151.2. Procede ao agendamento da perícia  
6.151.3. Comunica via telefone e/ou oficio ao segurado da data da realização da perícia 

médica 
6.151.4. Encaminha aos Médicos Peritos do IPS 

 
6.152. Médicos Peritos do IPS 

6.152.1. Realiza a perícia do segurado 
6.152.2. Emite laudo opinando pela concessão ou não da isenção do imposto de renda 
6.152.3. Encaminha os autos do processo a Presidência 
 

6.153. Presidência do IPS 
6.153.1. Recebe os autos do processo 
6.153.2. Encaminha a Assessoria Jurídica do IPS 

 
6.154. Assessoria Jurídica do IPS 

6.154.1. Emite parecer 
6.154.2. Encaminha o processo à Presidência 
 

6.155. Presidência do IPS 
6.155.1. Recebe os autos do processo 
6.155.2. Profere decisão deferindo ou não a isenção 

6.155.2.1. Se indeferir, comunica o segurado e encaminha os autos para arquivo 
6.155.2.2. Se deferir, encaminha os autos a Divisão de Recursos Humanos do IPS 
 

6.156. Divisão de Recursos Humanos do IPS 
6.156.1. Recebe os autos do processo 
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6.156.2. Lança a isenção do imposto de renda em folha de pagamento 
6.156.3. Encaminha os autos a Presidência informando o lançamento 

 
 
 
6.157. Presidência do IPS 

6.157.1. Comunica o segurado do deferimento, encaminhando cópia do laudo médico 
emitido 

6.157.2. Encaminha os autos para o arquivo 
 

REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR 
 
6.158. Protocolo do IPS 

6.158.1. Protocola requerimento de reversão de aposentadoria formulado pelo servidor  
6.158.2. Encaminha o processo à Presidência 

 
6.159. Presidência do IPS 

6.159.1. Recebe o processo 
6.159.2. Apensa aos autos ao processo de aposentadoria e a pasta funcional 
6.159.3. Encaminha os autos a Divisão de Perícia Médica 

 
6.160. Divisão de Perícia Médica do IPS 

6.160.1. Recebe o processo. 
6.160.2. Encaminha os autos do processo, junto com o prontuário médico do segurado, 

aos Médicos Peritos do IPS 
 
6.161. Médicos Peritos do IPS 

6.161.1. Analisa os laudos médicos apresentados pelo segurado 
6.161.2.  Encaminha os autos do processo a Divisão de Perícia Médica para 

agendamento de perícia. 
 

6.162. Divisão de Perícia Médica do IPS 
6.162.1. Recebe os autos do processo 
6.162.2. Procede ao agendamento da perícia e a convocação do segurado para 

comparecimento à pericia médica 
6.162.3. No dia da perícia médica encaminha o servidor a Divisão de Serviço Social 

 
6.163. Divisão de Serviço Social do IPS 

6.163.1. Realiza o atendimento social com orientações ao segurado 
6.163.2. Emite relatório social e anexa aos autos do processo 
6.163.3. Encaminha o segurado aos Médicos Peritos. 

 
6.164. Médicos Peritos do IPS 

6.164.1. Realiza a perícia do segurado 
6.164.2. Emite laudo opinando pela reversão ou não da aposentadoria 
6.164.3. Encaminha os autos do processo a Presidência. 
 

6.165. Presidência do IPS 
6.165.1. Recebe os autos do processo 
6.165.2. Encaminha a Assessoria Jurídica do IPS 

 
6.166. Assessoria Jurídica do IPS 

6.166.1. Recebe os autos do processo 
6.166.2. Emite parecer 
6.166.3. Encaminha o processo à Presidência. 
 

6.167. Presidência do IPS 
6.167.1. Recebe os autos do processo 
6.167.2. Profere decisão deferindo ou não a reversão 

6.167.2.1. Se indeferir, comunica o segurado e encaminha os autos para arquivo 
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6.167.2.2. Se deferir, encaminha os autos a Secretaria de Administração do 
Município - SEAD para providências com relação à reversão 

 
6.168. Secretaria de Administração do Município - SEAD 

6.168.1. Adota as providências cabíveis, e informa ao IPS a data em que o servidor 
retornará as atividades 

6.168.2. Encaminha os autos ao IPS 
 

6.169. Protocolo do IPS 
6.169.1. Recebe os autos do processo 
6.169.2. Encaminha os autos do processo a Presidência 
 

6.170. Presidência do IPS 
6.170.1. Recebe os autos do processo 
6.170.2. Emite Portaria cessando os efeitos da Portaria de concessão da aposentadoria e 

providencia sua publicação 
6.170.3. Encaminha a Divisão de Recursos Humanos do IPS 

 
6.171. Divisão de Recursos Humanos do IPS 

6.171.1. Recebe os autos do processo 
6.171.2. Exclui o segurado da folha de pagamento 
6.171.3. Encaminha os autos a Presidência informando a exclusão 

 
6.172. Presidência do IPS 

6.172.1. Recebe os autos do processo 
6.172.2. Encaminha Secretaria de Administração do Município - SEAD 

 
6.173. Secretaria de Administração do Município - SEAD 

6.173.1. Recebe os autos do processo 
6.173.2. Emite decreto de reversão de aposentadoria e colhe a assinatura do Prefeito e 

providencia a publicação  
6.173.3. Insere o servidor na folha de pagamento do Município  
6.173.4. Encaminha os autos ao IPS 

 
6.174. Protocolo do IPS 

6.174.1. Recebe os autos do processo 
6.174.2. Encaminha os autos do processo a Presidência 

 
6.175. Presidência do IPS 

6.175.1. Recebe os autos do processo 
6.175.2. Encaminha ao Tribunal de Contas para registro e homologação 

 
REVERSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA  
 

6.176. Protocolo do IPS 
6.176.1. Protocola requerimento de reversão de aposentadoria formulado pelo servidor  
6.176.2. Encaminha o processo à Presidência 

 
6.177. Presidência do IPS 

6.177.1. Recebe os autos do processo 
6.177.2. Encaminha os autos a Secretaria de Administração do Município - SEAD para 

providências com relação à reversão 
 

6.178. Secretaria de Administração do Município - SEAD 
6.178.1. Adota as providências cabíveis, se manifestando sobre interesse na reversão e 

existência de cargo vago 
6.178.2. Se for indeferida a reversão, encaminha os autos do processo ao IPS para 

ciência e arquivamento 
6.178.3. Se deferida a reversão informa ao IPS a data em que o servidor retornará as 

atividades e encaminha os autos ao IPS para providências 
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6.179. Protocolo do IPS 
6.179.1. Recebe os autos do processo 
6.179.2. Encaminha os autos do processo a Presidência 
 

6.180. Presidência do IPS 
6.180.1. Recebe os autos do processo 
6.180.2. Encaminha a Assessoria Jurídica do IPS 

 
6.181. Assessoria Jurídica do IPS 

6.181.1. Recebe os autos do processo 
6.181.2. Emite parecer 
6.181.3. Encaminha o processo à Presidência. 

 
6.182. Presidência do IPS 

6.182.1. Recebe os autos do processo 
6.182.2. Profere decisão deferindo ou não a reversão 

6.182.2.1. Se indeferir, comunica o segurado e encaminha os autos para arquivo 
6.182.2.2. Se deferir, emite Portaria cessando os efeitos da Portaria de concessão 

da aposentadoria e providencia sua publicação e encaminha a Divisão de 
Recursos Humanos do IPS 

 
6.183. Divisão de Recursos Humanos do IPS 

6.183.1. Recebe os autos do processo 
6.183.2. Exclui o segurado da folha de pagamento 
6.183.3. Encaminha os autos a Presidência informando a exclusão 

 
6.184. Presidência do IPS 

6.184.1. Recebe os autos do processo 
6.184.2. Encaminha Secretaria de Administração do Município - SEAD 

 
6.185. Secretaria de Administração do Município - SEAD 

6.185.1. Recebe os autos do processo 
6.185.2. Emite decreto de reversão de aposentadoria e colhe a assinatura do Prefeito e 

providencia a publicação  
6.185.3. Insere o servidor na folha de pagamento do Município  
6.185.4. Encaminha os autos ao IPS 

 
6.186. Protocolo do IPS 

6.186.1. Recebe os autos do processo 
6.186.2. Encaminha os autos do processo a Presidência 

 
6.187. Presidência do IPS 

6.187.1. Recebe os autos do processo 
6.187.2. Encaminha ao Tribunal de Contas para registro e homologação 

 
    

7. Considerações Finais: 
 
7.1. Na Concessão de benefícios previdenciários devem ser observados os documentos necessários 
para a confecção dos processos, quais sejam: 

 
7.1.1. Processo de Aposentadorias Voluntárias (Tempo de Contribuição e Idade): 

7.1.1.1. Requerimento: O requerimento datado e assinado pelo servidor deverá conter: 
nome do servidor, qualificação, RG e CPF, endereço, telefone, o tipo do benefício que 
está sendo requerido e a fundamentação legal, os nomes dos dependentes e sua 
identificação e o número de conta bancária; 
7.1.1.2.  Fichas Financeiras de 1994 até a data da aposentadoria 
7.1.1.3. Declaração de que o Servidor não Responde a Processo Disciplinar ou está em 
cumprimento de pena: que deverá ser assinada pelo servidor, assim como pela 
Comissão de Inquérito Administrativo e Disciplinar – CIAD do Município. 
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7.1.1.4. Documentos Pessoais: cópia dos documentos pessoais do segurado (RG, CPF, 
certidão de casamento atualizada) devidamente autenticados (por cartório ou por 
servidor público);  
7.1.1.5. Ficha Cadastral: na qual deverá constar toda a vida funcional do servidor, desde 
sua admissão - explicitando o cargo, enquadramento e forma em que fora admitido; os 
contratos anteriores à posse, as posteriores licenças e benefícios concedidos (conforme 
o caso); a averbação de outros tempos; o enquadramento funcional em que se dará a 
aposentadoria (cargo, nível, classe e lotação); o salário-base do servidor e as demais 
verbas que comporão os proventos de aposentadoria; 
7.1.1.6. Termo de Nomeação e Termo de Posse; 
7.1.1.7. Contratos e nomeações anteriores à Posse junto ao Município 
7.1.1.8. Certidão de Tempo de Contribuição de Outros Órgãos Previdenciários em 
original relativo a todos os períodos averbados; 
7.1.1.9. Relação de Remuneração de Contribuição: deve ser providenciado o extrato de 
todas as remunerações de contribuição do servidor desde julho/1994 até o mês 
imediatamente anterior à aposentadoria; no caso de aposentadoria com base no §3º e 
§17 do art. 40 da Constituição Federal; 
7.1.1.10. Formulário Inicial de Aposentadoria  
7.1.1.11. Planilha de Cálculos: que será elaborada conforme a última remuneração ou 
através da elaboração de média contributiva, conforme o caso; 
7.1.1.12. Declaração de Concordância do servidor quando houver redução do seu 
provento; 
7.1.1.13 Parecer Jurídico: Elaborado pela assessoria jurídica opinando pela concessão 
ou negativa do benefício. 
7.1.1.14. Cópia de Decisão Judicial, se, for o caso; 
7.1.1.15. Portaria ou Ato Concessório; 
7.1.1.16. Cópia da Publicação da Portaria ou Ato Concessório; 
7.1.1.17. Oficio encaminhando ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
7.1.1.18. Decisão de registro e homologação do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo 
7.1.1.19. Certidão de Compensação Previdenciária, quando for o caso 

 
7.1.2. Processo de Aposentadorias Voluntárias (Tempo de Contribuição e Idade): 

7.1.2.1. Todos os documentos do 7.1.1. 
7.1.2.2. Comprovação de exercício de função de regente de classe, coordenação, 
direção ou assessoramento pedagógico, desde que o servidor durante este período 
ocupe cargo de professor, dentro da unidade de ensino infantil, fundamental e médio. 

 
7.1.3. Processo de Aposentadorias por Invalidez 

7.1.3.1. Todos os documentos do 7.1.1, a exceção do item 7.1.1.19. 
7.1.3.2. Laudo Médico da Perícia Médica do IPS assinado por no mínimo dois médicos 
os quais deverão manifestar expressamente o enquadramento ou não da doença do 
servidor dentre aquelas que dão direito a proventos integrais ou proporcionais, 
conforme Lei Municipal 2360/2001, e contendo: nome do servidor, qualificação, RG e 
CPF, endereço, cargo, lotação, matrícula, o tipo do benefício que está sendo concedido 
e a fundamentação legal; 

 
7.1.4. Processo de Aposentadorias Compulsória 

7.1.4.1. Todos os documentos do 7.1.1. 
7.1.4.2. Ofício do ente ao qual o servidor está vinculado, encaminhando o servidor para 
aposentadoria devendo conter: nome do servidor, data de nascimento, lotação, 
matricula, tipo do benefício e a fundamentação legal; 

 
7.1.5. Processo de Pensão: 

7.1.5.1. Requerimento datado e assinado pelo dependente ou seu representante legal, 
contendo: nome do dependente, qualificação, RG e CPF, endereço; nome do servidor, o 
tipo do benefício que está sendo requerido e a fundamentação legal, data do óbito, 
informações relativas à assistência, à representação e à emancipação. 
7.1.5.2.  Cópia dos documentos pessoais dos dependentes 
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7.1.5.3. Documento Comprobatório da Condição de Beneficiário: certidão de 
casamento, certidão de nascimento, decisões judiciais – todas autenticadas e 
atualizadas. 
7.1.5.4. Declaração de Não Acúmulo de mais de duas Pensões vinculada a regime 
próprio 
7.1.5.5. Laudo Médico Oficial: Quando tratar-se de beneficiário inválido, termo de tutela, 
de guarda ou de curatela, no caso de beneficiário incapaz. 
7.1.5.6. Certidão de Óbito Autenticada; 
7.1.5.7. Planilha de Proventos 
7.1.5.8. Contracheque ou Ficha Financeira: referente ao mês imediatamente anterior ao 
óbito 
7.1.5.9. Na hipótese do servidor haver falecido em inatividade, deverá ser juntada ao 
processo de pensão a pasta funcional de concessão de aposentadoria, devidamente 
registrado e homologado pelo Tribunal de Contas. 
7.1.5.10. Na hipótese do servidor haver falecido em atividade, deverá ser anexada a 
pasta funcional do servidor, contendo Ficha Cadastral, Termo de Nomeação e Termo de 
Posse, dentre outros documentos. 
7.1.5.11. Parecer Jurídico: Elaborado pela assessoria jurídica opinando pela concessão 
ou negativa do benefício. 
7.1.5.12. Portaria ou Ato Concessório. 
7.1.5.13. Cópia Da Publicação da Portaria ou Ato Concessório. 
7.1.5.14. Oficio encaminhando ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
7.1.5.15. Decisão de registro e homologação do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo 

 
 

7.1.6. Processo de Benefícios Temporários - Salário-Maternidade: 
7.1.6.1. Documentos extraídos da pasta funcional do servidor, RG, CPF, Ficha 
Cadastral, Termo de Nomeação e Termo de Posse, dentre outros documentos. 
7.1.6.2. Contracheque ou Ficha Financeira: referente ao mês imediatamente anterior à 
concessão do benefício; 
7.1.6.3. Certidão de Nascimento do Dependente; 
7.1.6.4. Atestado Médico: Comprovando o nascimento do dependente e a real 
necessidade do afastamento durante o período estipulado em Lei: 120 (cento e vinte) 
dias; 
7.1.6.5. Planilha de Cálculo; 
7.1.6.6. Portaria ou Ato Concessório. 

 
7.1.7. Processo de Benefícios Temporários - Salário-Família: 

7.1.7.1. Documentos extraídos da pasta funcional do servidor, RG, CPF, Ficha 
Cadastral, Termo de Nomeação e Termo de Posse, dentre outros documentos. 
7.1.7.2. Contracheque ou Ficha Financeira: referente ao mês imediatamente anterior à 
concessão do benefício; 
7.1.7.3. Certidão de nascimento do dependente; 
7.1.7.4. Cartão de vacinas do dependente: caso o menor tiver idade inferior a 7(sete) 
anos; 
7.1.7.5. Atestado de escolaridade: caso o menor tiver idade superior a 7 (sete) e inferior 
a 14 (quatorze) anos; 
7.1.7.6.Portaria ou Ato Concessório. 

7.1.8. Processo de Benefícios Temporários - Auxílio-Doença: 
7.1.8.2. Documentos extraídos da pasta funcional do servidor, RG, CPF, Ficha 
Cadastral, Termo de Nomeação e Termo de Posse, dentre outros documentos. 
7.1.8.3. Contracheque ou Ficha Financeira: referente ao mês imediatamente anterior à 
concessão do benefício; 
7.1.8.3. Atestado Médico; 
7.1.8.4. Laudo Médico Pericial: Necessário quando o período concedido para o 
afastamento, ultrapassar 30 (trinta) dias; 
7.1.8.5. Planilha de Cálculo; 
7.1.8.6. Portaria ou Ato Concessório. 

 
7.1.9. Processo de Benefícios Temporários – Auxílio-Reclusão: 
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7.1.9.1. Documentos extraídos da pasta funcional do servidor, RG, CPF, Ficha 
Cadastral, Termo de Nomeação e Termo de Posse, dentre outros documentos. 
7.1.9.2. Contracheque ou Ficha Financeira: referente ao mês imediatamente anterior à 
concessão do benefício; 
7.1.9.3. Certidão de despacho da prisão preventiva ou de sentença condenatória  
Certidão carcerária de recolhimento à Prisão (atualizada trimestralmente) 
7.1.9.4. Portaria ou Ato Concessório. 
 

                    7.1.10. Processo de isenção de Imposto de Renda: 
7.1.10.1. Requerimento: datado e assinado pelo servidor deverá conter: nome do 
servidor, qualificação, RG e CPF, endereço, telefone, o tipo do benefício que está sendo 
requerido e a fundamentação legal. 
7.1.10.2. . Laudo Médico que contenha expressamente a doença do servidor dentre 
aquelas que dão direito a isenção  
7.1.20.3. Laudo Médico da Perícia Médica do IPS assinado por no mínimo dois médicos 
os quais deverão manifestar expressamente sobre o enquadramento ou não da doença 
do segurado dentre aquelas que dão direito a isenção de imposto de renda. 
 

                    7.1.11. Processo de reversão de aposentadoria por invalidez: 
7.1.11.1. Requerimento: datado e assinado pelo servidor aposentado deverá conter: 
nome do servidor aposentado, qualificação, RG e CPF, endereço, telefone e a 
fundamentação legal. 
7.1.11.2 Laudo Médico que contenha expressamente que o servidor aposentado  
readquiriu a capacidade laborativa. 
7.11.3. Laudo Médico da Perícia Médica do IPS assinado por no mínimo dois médicos 
os quais deverão manifestar expressamente que o segurado readquiriu a capacidade 
laborativa devendo retornar a atividade. 
 

                    7.1.12. Processo de reversão de aposentadoria voluntária: 
7.1.12.1 Requerimento: datado e assinado pelo servidor deverá conter: nome do 
servidor, qualificação, RG e CPF, endereço, telefone e a fundamentação legal 

 
7.2. Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos conjuntamente pelo IPS e 
Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno 
 
6.113. Pericia Médica do Município 

6.113.2. Recebe os autos do processo e encaminha aos Médicos Peritos. 
6.113.3. Promove a apuração de possível irregularidade, existência ou não de má-fé do 

servidor, falha na pericia médica admissional, seja em nível de atuação do Médico 
Perito, seja em nível de regulamentação de exames exigidos para o cargo 
especifico;  

6.113.4. Apresente conclusão 
6.113.5. Recebido os autos da Pericia Médica do Município com parecer conclusivo não 

reconhecendo a doença como pré-existente ou com manifestação pela 
impossibilidade de aferição diante dos exames apresentados no momento da 
admissão, encaminha a Divisão de Pericia Médica do IPS. 
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a Presidência

DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

Recebe o processo de 
aposentadoria com registro

Analisa o processo

Encaminha o processo para o
DEPREV

Extrai informações pertinentes
à compensação previdenciária
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Registro igual
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inicial?
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Abre processo administrativo

Apensa o processo administrativo
ao processo de benefício
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R.H pertinente

N

1
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 para fins de controle dos valores
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Dá ciência da decisão a Divisão de
Cadastro e Controle de Contribuição

previdenciária. Após, remete os 
autos para o R.H.do município,

Informando o erro e qual o valor 
Correto Que poderá ser descontado

 e Repassados ao IPS

S
N

R.H PERTINENTE
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Recebe o processo 

Registra no sistema 

Encaminha o processo
ao DEPREV

 Oficia à Divisão de RH do Município,
Registrando que o valor poderá ser

Descontado das contribuições 
Previdenciárias a serem 

Repassadas ao IPS

Ambos casos encaminha 
o processo à Divisão de 

Cadastro e controle de Contribuição
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2
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Encaminha o processo
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Recebe o processoSALÁRIO-FAMÍLIA
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 Protocolo do IPS
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Protocola o requerimento de pagamento 
de salário-família
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R.H. DO MUNICÍPIO

De acordo com 
R.H. pertinente?

Encaminha o processo à 
Divisão de Cadastro e Controle de 

Contribuição, para fins de
 controle dos valores que serão  descontados

 das contribuições previdenciárias
 repassadas mensalmente

 pelo Ente

Dá ciência da decisão à 
Divisão de Cadastro e

Controle de Contribuição

Adota as providências cabíveis

Encaminha o processo á 
Divisão de Cadastro e Controle de

Contribuição para controle dos 
Valores que poderão ser 

Descontados pelo Município
No repasse das contribuições

Previdenciárias a título de 
Pagamento de salário família.

Remete os autos  à
Divisão de R.H. 

do Município

N

S
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Com a relação de pagamento
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Município
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Divisao de Cadastro e 

Controle de Contribuição

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
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Apensa os autos a Pasta
Funcional do servidor
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Valor global apurado a

Título de salário mínimo e o
Envia ao Departamento Financeiro
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Encaminha Comunicação Interna á
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Houver.

Encaminha o processo ao
Recursos Humanos do Município
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PERÍCIA MÉDICA DO MUNICÍPIODIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO IPSSERVIDOR 

INÍCIO

Procede o agendamento da Perícia
 Médica do IPS, por telefone ou

pessoalmente, quando necessitar de
 afastamento por período superior a 

30 dias, e nas renovações 
dos afastamentos

Agenda a Perícia Médica
do servidor

Emite documento de 
agendamento

Disponibiliza o Prontuário do 
Servidor à Perícia Médica do IPS

AUXÍLIO-DOENÇA

Solicita o Prontuário do servidor
à Perícia Médica do Município

Atualiza os dados no prontuário e na
Agenda excel com data de início e 

Término da licença médica 

Solicita ao DRH/PMS Ficha
Cadastral do servidor
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Se tratar de agendamento de 
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o documento ao Protocolo

Abre o processo 

Remete o processo à
Divisão de Serviço Social 

1

Se tratar de retorno ou 
Reagendamento anexa o 
documento ao processo 

inicial

1

DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL DO IPS

Identifica os servidores agendados
para a perícia médica
que se encontram em

estágio probatório

Encaminha, a Divisão de Perícia 
Médica, os processos de 

agendamento de perícia médica
e relação dos servidores

em estágio probatório que
necessitam de 

atendimento social no dia
agendado

Encaminha à Divisão de Serviço
Social 

Servidor que se encontrar com mais
de 180 dias de afastamento para
tratamento de doencça,somado

o período de licença médica
e auxilio doença

O representante do servidor que
Não puder comparecer á Perícia

Médica

O segurado portador de patologia
grave

O representante do servidor que
Não puder comparecer á Perícia

Médica

O servidor em estágio probatório 
constante na relação para 

Atendimento social
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No caso do servidor que se
encontra com mais de

180 dias de afastamento
para tratamento de doença

1

Realiza o atendimento social
com orientações aos 

servidores

Emite Relatório Social e 
Anexa ao prontuário do servidor

No caso do servidor que não 
puder comparecer á Perícia

Médica

Realiza entrevista social
com o representante do 
servidor para análise do

cabimento da representação

Emite Relatório Social, com
justificativa da representação e 
anexa ao prontuário do servidor

No caso do segurado portador
de patologia grave

Se necessário realiza visita técnica
domiciliar e/ou hospitalar e emite

parecer técnico e/ou 
realiza estudo 

socioeconômico

Realiza atendimento e 
acolhimento social ao

segurado

Emite Relatório Social 

No caso do servidor em
estágio probatório

Realiza atendimento social
Emite Relatório Social e anexa

ao processo do servidor 

Emite Relatório Social e 
Anexa ao prontuário do servidor

Em todos os casos encaminha
o servidor e/ou representante

à Divisão de Perícia 
Médica
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Conector

MÉDICOS PERITOS DO IPSPERÍCIA MÉDICA DO IPSMÉDICOS PERITOS DO IPSDIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO IPS

Encaminha o processo aos
Médicos Peritos

Devolve o processo internamente à 
Divisão de Perícia Médica,

 com despacho

1

Se o servidor não 
comparecer 

Se o servidor comparecer,
Realiza Perícia Médica,
e se não for deferido o 

Benefício, indicando o retornando
a atividade sem Limitação

2

2
2

Emite 5 vias de CLS - 
Comunicação de Licença 

do servidor

MÉDICOS PERITOS DO IPS 

Se o servidor comparecer e
não for deferido o 

benefício,  retornando
a atividade com Limitação

2

Emite 06 (seis) vias de CLS -
Comunicação de Licença de 

Saúde, registrando a data
 do retorno a atividade

3

Devolve o processo internamente
Á Divisão de Perícia Médica,

 despachado

3

Devolve o processo internamente
Á Divisão de Perícia Médica,

 despachado

3
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PERÍCIA MÉDICA DO IPSMÉDICOS PERITOS DO IPSMÉDICOS PERITOS DO IPS

2

MÉDICOS PERITOS DO IPS

Se o servidor comparecer e 
for deferido o benefício

De auxilio doença

3

Emite 05 (cinco) vias de CLS - 
Comunicação de Licença de Saúde,

registrando a data do retorno
 à atividade ou da nova avaliação

Devolve o processo à Divisão de  Perícia 
Médica, com despacho

3

2

Se apontar desnecessidade ou 
se constatado que a patologia é 
superveniente à posse: adota 
os procedimentos elecando 

nos itens acima

Se constatado que a patologia é 
Supostamente pré-existente:

 - Emite o formulário para o médico assistente
 solicitando informações complementares

- Detalha a patologia e os motivos de sua evolução 
- Análisa se os exames médicos

 Exigidos Na admissão seriam suficientes 
para detectar  a existência da doença

2/3

2

Indica a aponsentadoria por
invalidez

Emite 05 (cinco) vias de CLS - 
Comunicação de Licença do servidor

Encaminhando para invalidez

Devolve o processo á Divisão de
 Perícia Médica, com despacho

Em todos os casos,
 se o servidor estiver

 em estágio probatório 
avalia a patologia e 

aponta a necessidade 
ou não de análise de doença 
pré ou pós existente à posse

Devolve o processo à Divisão de  Perícia 
Médica, com despacho

3
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DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO IPSPERÍCIA MÉDICA DO IPSDIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO IPSDIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO IPS

Arquiva o processo 
internamente

3
3 3

Encaminha 2 vias ao 
DMST do Município

Anexa 01 (uma) via 
ao  prontuário

Anexa 01 (uma) via ao
processo de perícia médica

Entrega 01 (uma) via ao 
servidor

DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO IPS 

Oficia à SEAD

Se o servidor comparecer e
não for deferido o 

Benefício, indicando o retorno
a atividade com Limitação

3

Confere a emissão, conteúdo e assinatura 
dos Médicos Peritos nas06 (seis) vias 
de CLS - Comunicação de Licença do 

Servidor

Encaminha 02 (duas) vias 
ao DMST

Anexa 01 (uma) via 
ao prontuário

Anexa 01 (uma) via ao 
processo de perícia médica

Entrega 01 (uma) via 
ao servidor

Oficia à SEAD, por protocolo, 
encaminhando 01 (uma) via da CLS, 
com definição daslimitações laborais 

Arquiva o processo internamente

Arquiva o processo internamente

Se o servidor não 
Comparecer

Oficia o DMST/PMS e o Recursos
Humanos pertinente, com cópia 

do agendamento e despacho
dos médicos peritos do
 não comparecimento

Se o servidor comparecer,
Realiza Perícia Médica,
e se não for deferido o 

Benefício, indicando o retornando
a atividade sem Limitação

Confere a emissão, conteúdo e assinatura 
dos Médicos Peritos nas 5 vias de CLS - 

Comunicação de Licença do Servidor

Se o servidor comparecer e 
for deferido o benefício

De auxilio doença

Confere a emissão, conteúdo e assinatura 
dos Médicos Peritos nas 05 (cinco) vias de 
CLS - Comunicação de Licença do Servidor

Encaminha DRH/PMS e controla seu retorno 
ao IPS no prazo máximo de 30 dias

Encaminha 01 (uma) via ao DMST

Anexa 01 (uma) via ao prontuário

Arquiva 01 (uma) via no arquivo de CLS

Entrega 01 (uma) via ao servidor

Anexa 01 (uma) via ao 
processo de perícia médica

5
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RECURSOS HUMANOS PERTINENTEPERÍCIA MÉDICA DO IPSDIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO IPSDIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO IPS DMST/PMS

4

Recebe 01 (uma) via da CLS 
com concessão ou não de 

Auxílio Doença 

Lança as informações 
no sistema

Arquiva a via no 
arquivo interno

5

Recebe o processo da perícia do IPS

Confere a documentação anexada
aos autos

Anexa ficha financeira

Fixa o valor do auxílio-doença, quando
indicado na CLS

Implanta na folha de pagamento 
pertinente o auxílio-doença

Retorna o processo ao IPS, no prazo 
Máximo de 10 (dez) dias da 

data de recebimento

2/3

3

Se constatado que a patologia 
é supostamente pré-existente

Além dos procedimentos listados 
nos itens anteriores

Emite oficio, anexando os documentos
relativos a perícia médica realizada 

Encaminha ao protocolo para autuação
 de processo para apuração de doença 

Pré-existente, possibilitando a ampla defesa
 e o contraditório

Caso o servidor não retorne a perícia 
Do IPS após 60 dias do término do 

Auxílio doença 

Devolve o prontuário ao 
DMST/DRH/PMS

Emite relatório semanal dos auxílios 
doenças e encaminha a Presidência do IPS
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DEPREVPROTOCOLO DO IPS ASSESSORIA JURÍDICA

Recebe o processo

Registra no sistema o retorno

Encaminha o processo ao 
DEPREV

Emite formulário de 
concessão

Ratifica ou retifica a concessão e
a fixação do valor 
do auxílio-doença

Encaminha o processo à Assessoria
Jurídica

Analisa e emite parecer jurídico
sobre o processo

3/2

3/4

4
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DIVISÃO DE CADASTRO E CONTROLE DE CONTRIBUIÇÃOPRESIDÊNCIA DO IPS

Registra o valor que poderá ser descontado 
das contribuições previdenciárias 

a serem repassadas ao IPS a  titulo de
 pagamento  de auxilio doença 

Encaminha ao  Departamento de 
Previdência para arquivamento

Profere decisão

De acordo?

Emite portaria, encaminha processo à 
Divisão deCadastro e Controle de Contribuição
Oficia o DRH do Município registrando que o

 valor poderá ser descontado das contribuições
 Previdenciárias a serem repassadas ao IPS

Dá ciência da decisão a Divisão de Cadastro e 
Controle de Contribuição, Oficia o DRH do Município
 Informando o erro do Municipio na fixação do valor 
do auxilio doença, registrando qual o  valor correto 

que poderá ser descontado das contribuições 
previdenciárias a serem repassadas ao IPS

Em ambos os casos, ecaminha o processo a Divisão de 
Cadastro e Controle de Contribuição para controle dos valores 
que poderão ser descontados pelo Municipio no repasse das 

contribuições previdenciárias a  titulo de pagamento 
de auxilio doença  

N
S

4/3

Emite oficio ao DMST, anexando o relatório semanal emitido 
pela Divisão de Pericia Médica, dos auxilios doenças concedidos
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DIVISÃO DE CADASTRO E CONTROLE DE CONTRIBUIÇÃODEPREV DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Arquiva o processo em arquivo
 próprio

Apensa os autos a pasta funcional do 
servidor quando houver requerimento de 

benefício de aposentadoria

Mensalmente confronta o valor constante 
em cada processo com a realção de pagamento 

de auxilio doença enviado pelo Municipio

Emite relatório mensal apontando o valor
Global apurado a titulo de auxílio-doença

Encaminha ao Departamento Financeiro

Recebe o relatório
3/2

3/4

Faz a conferência com o valor repassado a titulo 
de contribuição previdenciária e deduções 

efetuadas pelo Município

Encaminha CI à Presidência certificando a 
regularidade do repasse ou apontando

 irregularidade, se houver
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PERÍCIA MÉDICA DO MUNICÍPIOPROTOCOLO DO IPS

INÍCIO

Recebe o ofício da Divisão de 
Perícia Médica 

Encaminha o processo à 
perícia médica admissional 
do Municipio para 
manifestação quanto a pré 
existência da doença e 
dados medicos existentes 
no Municipio

Emite parecer conclusivo 
reconhecendo ou não a doença 
como pré existente

Em todos os casos, encaminha os 
autos ao Protocolo do IPS.

1/2

AUXÍLIO DOENÇA – APURAÇÃO DE 
DOENÇA SUPOSTAMENTE 

PRÉ-EXISTENTE

Recebe o processo

Regsitra o retorno do processo no 
sistema

Encaminha o processo à Presidência

PRESIDÊNCIA PROTOCOLO DO IPS

Encaminha o processo a 
Presidência 

Em caso de manifestação pela 
impossibilidade de aferição diante 
dos exames apresentados no 
momento da admissão, aponte qual 
o exame necessário para 
identificação de tal patologia
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MÉDICOS PERITOS DO IPS PRESIDÊNCIA DO IPS

Recebe o processo Recebe os autos do 
processo e encaminha aos 
médicos peritos

Na hipótese em que a Pericia 
Médica do Município concluir por 
doença não pré-existente:
Se manifesta sobre a 
necessidade ou não de 
encaminhamento dos autos à 
Comissão de Inquérito 
Administrativo do Município

Encaminha os autos do processo a 
Presidência

2/2

Recebe os autos do processo

Encaminha os autos do processo à 
Comissão de Inquérito Administrativo 

do Município, caso os médicos 
peritos do IPS tenham se 

manifestado sobre a necessidade de 
encaminhamento

Oficia a Secretária de Administração 
se houver necessidade de inclusão 

de exames para identificação da 
patologia no rol de exames 

admissionais

DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA PRESIDÊNCIA

Na hipótese do parecer concluir pela 
doença pré existente

Encaminha à Comissão de Inquérito 
Administrativo do Município com 
pedido de que:  promova a apuração 
de possível irregularidade, existência 
ou não de má-fé do servidor, falha na 
pericia médica admissional, seja em 
nível de atuação do médico perito, 
seja em nível de regulamentação de 
exames exigidos para o cargo 
específico; Apresente conclusão e 
encaminhe os autos a Divisão de 
Pericia Médica do IPS. . 

Na hipótese em que a Pericia 
Médica do Município tenha se 
manifestado pela impossibilidade de 
aferição diante dos exames 
apresentados no momento da 
admissão, e tenha apontaso qual o 
exame necessário para identificação 
de tal patologia:
Se manifesta sobre a inclusão ou 
não do exame apontado no rol de 
exames admissionais.

2/1

Na hipótese do parecer concluir pela 
doença não pré existente

 Encaminhe o processo à Divisão de 
Pericia Médica do IPS. 
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DRH/PMSDIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL

INÍCIO

Realiza o atendimento dos 
dependentes legais do segurado e
Orienta quanto a documentação 
necessária para abertura do 
processo

Oficia ao DRH/PMS, 
requerendo a pasta 
funcional e ficha financeira 
do servidor

Anexa a ficha financeira do servidor 
à sua pasta funcional

Remete a pasta funcional do 
servidor ao IPS

1/2

AUXÍLIO-RECLUSÃO

Lança informações no cadastro do 
dependente

Confere documentos

Calcula proventos de 
auxílio-reclusão

Elabora discriminativo dos 
beneficiários

Anexa planilhas e formulários, entre 
outros documentos

Encaminha o processo à Assessoria 
Jurídica.

DEPREV DEPREV

Após encaminha ao protocolo para 
abertura de processo de auxílio-
reclusão com requerimento do 
dependente ou seu representante 
legal

Encaminha o processo de auxílio-
reclusão ao Deprev
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ASSESSORIA JURÍDICA DO IPS

Analisa e emite parecer 
jurídico sobre o processo

Emite portaria
Gera o benefício

2/1

Oficia o DRH/PMS comunicando a 
concessão de benefício de 
auxílio-reclusão, encaminhando 
cópia da Portaria.

Encaminha o processo ao DEPREV

PRESIDÊNCIA DO IPS

Implanta o benefício na folha

DIVISÃO DE RECURSOS 
HUMANOS DO IPS

Certifica a apresentação trimestral 
de declaração do sistema 
penitenciário atestando a condição 
de preso do segurado.

DEPREV

Suspende o pagamento do 
benefício na ausência de 
apresentação de declaração, 
quando da comunicação de 
retorno do servidor a atividade, 
quando ocorrer fuga, quando o(a) 
servidor(a) for posto em liberdade 
ou no caso de falecimento, e oficia 
ao DRH/PMS.

Encaminha o processo à 
Presidência do IPS

Encaminha o processo ao arquivo
do IPS, quando findo o benefício

2/2
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DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO IPSMÉDICOS PERITOS DO IPSDEPREV

INÍCIO

Identifica as aposentadorias 
concedidas a mais 
de 02 (dois) anos

Emite despacho pelo arquivamento
definitivo do processo

REVISÃO BIENAL DE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ

DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL DO IPS

Encaminha o processo à
Perícia Médica do IPS

Encaminha à Divisão de Perícia Médica

Identifica os processos com
registro de necessidade de 
reavaliação no laudo médico

Localiza os processos
dos servidores identificados

Realiza o atendimento social 
com orientação ao servidor

Reanalisa a necessidade 
de reavaliação

Se não for caso de reavaliação

Se for caso de reavaliação

Procede com a convocação do
 segurado para comparecimento

 à Perícia Médica

No dia da perícia médica: encaminha
o servidor à Divisão de Serviço Social Emite relatório social e anexa ao 

processo de aposentadoria do 
servidor

Encaminha o servidor aos 
médicos peritos

1/2
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Conector

Emite parecer

Possui 
capacidade

laboral?

S N

Encaminha processo 
para o arquivo

Realiza a perícia médica

Encaminha processo para
Assessoria Jurídica

Encaminha o processo para
à Presidência

Profere decisão e oficia o
segurado da decisão

Emite laudo médico

2/1

MÉDICOS PERITOS DO IPS ASSESSORIA JURÍDICA PRESIDÊNCIA

2/2
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ASSESSORIA JURÍDICADEPREVPROTOCOLO 

INÍCIO

Recebe requerimento do
servidor ou CI do DEPREV

Lança informações no cadastro

Emite parecer

REVISÃO GERAL (CONCESSÃO,
PROVENTOS, REAJUSTE,

INCORPORAÇÃO DE VERBA)

PRESIDÊNCIA

Encaminha o processo ao
DEPREV

Confere documentos

Anexa planilhas e formulários,
entre outros documentos

Calcula proventos
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1. Finalidade: 

Estabelecer normas de procedimentos para gerenciamento do Programa Municipal de Alimentação 

Escolar, a fim de garantir a aquisição e distribuição de gêneros alimentícios, materiais e serviços para  

o fornecimento da alimentação escolar aos alunos durante o período de permanência nas escolas da 

Rede Municipal de Ensino da Serra, de acordo com a legislação vigente.  

2.  Abrangência: 
Todas as Unidades da Rede Municipal de Ensino da Serra, sendo, Unidades de Educação Infantil, de 

Ensino Fundamental e Unidades Filantrópicas Conveniadas. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição Federal, artigo 208. 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações Lei de Licitações. 

Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal  

Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014 – Plano Nacional de Educação. 

Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 – Pregão Eletrônico 

Lei Federal 11.346, de 15 de setembro de 2006 - Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional – SISAN 

Lei Federal nº 11. 947, de 16 de Junho de 2009 - Atendimento da alimentação escolar e do Programa 
Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. 

Resolução CFN nº 465, de 25 de agosto de 2010 – Atribuições do Nutricionista. 

Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.010, de 08 de maio de 2006 - Diretrizes para a Promoção da 
Alimentação Saudável nas Escolas. 

Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007 – Programa Mais Educação. 

Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 - Atendimento da alimentação escolar aos alunos 
da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

Resolução nº 4, de 2 de abril DE 2015, altera a redação dos artigos 25 a 32 da Resolução 
CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013. 

Lei Municipal nº 3 569, de 19 de agosto de 2010 - Normas para o controle da comercialização de 
produtos alimentícios e de bebidas nas antinas das escolas públicas e privadas do município da 
Serra. 

Lei Municipal nº 3 682, de 28 de dezembro de 2010 - Altera a lei municipal n° 3569/2010, que 
estabelece, no município da serra, normas para o controle da comercialização de produtos 
alimentícios e de bebidas nas cantinas das escolas públicas e privadas. 

Decreto Municipal nº 6 840 de 25 de abril de 2012 - Dispõe sobre o Conselho de Alimentação Escolar 

– CAE do município da Serra. 

4. Conceitos: 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Garante, por meio da transferência de 

recursos financeiros, à alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica (educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas 

e filantrópicas conveniadas. 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE – autarquia do governo federal, 

vinculada ao Munistério da Educação, que gerencia o Programa Nacional de Alimentação Escolar, 



3 

 

sendo responsável pela assistência financeira em caráter complementar, normatização, coordenação, 

acompanhamento, monitoramento e fiscalização da execução do programa, além da avaliação da sua 

efetividade e eficácia. 

Alimentação Escolar (AE) – É toda alimentação ofertada aos alunos no espaço escolar ou em 

outros espaços nos quais o aluno estiver em atividade escolar/pedagógica, com o objetivo de suprir 

as necessidades nutricionais exigidas conforme legislação vigente. 

Segurança Alimentar – Consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 

alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base, práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade 

cultural e que sejam, ambiental, econômica e socialmente sustentáveis. 

Entidades executoras (EEx) - Figurada pela Secretaria Municipal de Educação, é responsável pelo 

recebimento, pela execução e pela prestação de contas dos recursos financeiros transferidos pelo 

FNDE. 

Unidade Gestora (UG) - Figurada pela Secretaria Municipal de Educação, é responsável pelo 

gerenciamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, cujos recursos são tranferidos pelo 

PNAE, por meio do FNDE e complementados pelo município. 

Recursos Próprios – São os oriundos do orçamento do município da Serra destinados a 

complementar a AE na abrangência citada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Recursos Federais – São provenientes do PNAE, e transferidos por meio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

Cardápio - Ficha Técnica de Preparo da Alimentação Escolar, contendo informações sobre o tipo de 

refeição, o nome da preparação, os ingredientes que a compõe e sua consistência, bem como 

informações nutricionais de energia, macronutrientes, micronutrientes prioritários (vitaminas A e C, 

magnésio, ferro, zinco e cálcio) e fibras. O cardápio deve apresentar, ainda, a identificação (nome e 

CRN) e a assinatura do nutricionista responsável por sua elaboração. 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE) – órgão colegiado de caráter deliberativo e autônomo 

composto por representantes do Poder Executivo, das entidades civis organizadas, de trabalhadores 

da educação e de discentes e de pais de alunos, com mandato de quatro anos, podendo ser 

reconduzidos conforme indicação dos seus respectivos segmentos. O principal objetivo do CAE é 

fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos e zelar pela qualidade dos produtos, desde a compra 

até a distribuição nas escolas, prestando sempre atenção às boas práticas sanitárias e de higiene. 

Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) – É a unidade de ensino de educação infantil, que 

tem a responsabilidade pelo recebimento, controle, preparação e distribuição dos gêneros 

alimentícios e demais insumos para a oferta da alimentação escolar destinada às crianças de 0 (zero) 

a 5 (anos) anos de idade. 

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) – É a unidade de ensino, que tem a 

responsabilidade pelo recebimento, controle, preparação e distribuição dos gêneros alimentícios e 
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demais insumos para a oferta da alimentação escolar destinada às crianças a partir de de 6 (seis) 

anos de idade do ensino fundamental. 

Unidade Filantrópica Conveniada – unidades filantrópicas conveinadas com o município da Serra, 

que tem como principal missão prestar serviços de assistência social no que se diz respeito a 

melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência. 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Modalidade de Ensino destinada a atender jovens e adultos 

que não completaram o ensino fundamental na idade prevista. 

Programa Mais Educação (PME) - Programa do Governo Federal, instituído pela Portaria 

Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10. É executado em parceria com o 

município e constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da 

jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral por meio do 

desenvolvimento de atividades nos macro campos de acompanhamento pedagógico; educação 

ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e arte; cultura digital; promoção da 

saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação 

econômica.  

5. Competências e Responsabilidades: 
Compete à Secretaria Municipal de Educação (SEDU) - garantir a oferta de alimentação escolar, com 
segurança alimentar. 

Compete à Controladoria Geral do Município (CGM) – prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 

procedimentos de controle inerentes à presente Norma de Procedimento. 

Compete à Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos, Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Secretaria Municipal da Fazenda as 

competências e responsabilidades mencionadas no item 6 - Procedimentos 

6. Procedimentos: 
6.1. Gerência de Alimentação Escolar – SEDU/GAE 

  6.1.1.Elabora os cardápios de forma a atender: 

a) Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). 

b) Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF). 

c) Unidades Filantrópicas Conveniadas. 

d) Projeto Mais Educação. 

e) Alunos com necessidades alimentares especiais comprovadas por laudo médico. 

      6.1.2. Planeja a aquisição de gêneros alimentícios, no 2º (segundo) semestre de cada ano para o 

ano letivo seguinte, com base nos cardápios, observando as per capitas, as incidências e o número 

de alunos, conforme anexo IX. 

 

 

6.1.3. Elabora Termos de Referência, por classe de gênero alimentício e demais insumos a 

serem adquiridos para execução do Programa de Alimentação Escolar, observando os aspectos da 

legislação pertinente, das especificações dos produtos, da quantificação, dentre outros: 
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              6.1.3.1. Carnes. 

              6.1.3.2. Estocáveis (grãos). 

              6.1.3.3. Hortifrutigranjeiros. 

              6.1.3.4. Agricultura Familiar (Chamada Pública). 

              6.1.3.5. Gás de Cozinha. 

              6.1.3.6. Mão de Obra (Merendeiras e Nutricionistas). 

              6.1.3.7. Equipamentos. 

              6.1.3.8. Utensílios.  

       6.1.4. Encaminha os Termos de Referência à Subsecretaria de Gestão Administrativa e 

Recursos Humanos.  

6.2. Subsecretaria de Gestão Administrativa e Recursos Humanos – SEDU 

       6.2.1. Recebe os Termos de Referência, analisa quanto aos aspectos da legislação pertinente, 

das especificações dos produtos, da quantificação, dentre outros e se manifesta previamente 

encaminhando-os à SEDU/GAB. 

 6.3. Gabinete do Secretário de Educação - SEDU/GAB 

        6.3.1. Recebe e analisa. 

               6.3.1.1. Não aprovado, retorna à GAE para adequação. 

               6.3.1.2. Aprovado, encaminha os Termos de Referência à Gerência de Recursos 

Materiais/GRM. 

6.4. Gerência de Recursos Materiais – SEDU/GRM 

6.4.1.  Recebe os Termos de Referência e inicia os procedimentos administrativos com vistas à 

pesquisa de preços. 

6.4.2.Elabora Mapa de Apuração de Preços com a média dos custos de cada produto. 

6.4.3. Elabora o Pedido de Autorização de Despesas – PAD. 

6.4.4.Encaminha ao Fundo Municipal de Educação/SEDU. 

6.5. Fundo Municipal de Educação – SEDU/FME 

6.5.1. Recebe os documentos, informa as fontes de recurso para aquisição dos gêneros 

alimentícios, bem como disponibilidade orçamentária e encaminha à SEDU/GAB para análise e 

autorização da solicitação. 

6.6.  Gabinete do Secretário de Educação - SEDU/GAB 

6.6.1. Analisa, autoriza e encaminha à SEDU/GRM para originar processo administrativo. 

6.7. Gerência de Recursos Materiais - SEDU/GRM 

6.7.1. Recebe os documentos e encaminha ao protocolo/SEDU para providências quanto ao 

envio dos documentos ao PROTOCOLO GERAL. 

6.8. Secretaria de Educação/Protocolo 

6.8.1.  Recebe os documentos e encaminha ao PROTOCOLO GERAL para originar processo 

administrativo.  

 

6.9. Protocolo Geral 

6.9.1. Origina o processo e encaminha a SEAD/DAM para continuidade dos procedimentos 

licitatórios. 



6 

 

6.10. Secretaria de Administração/Departamento de Administração de Materiais - SEAD/DAM  

6.10.1. Recebe o processo e encaminha à SEPLAE/DPEF para providências quanto ao envio ao 

Comitê de Autorização de Despesas – COAD.  

6.11.  Secretaria de Planejamento/ Departamento de Planejamento Econômico e Financeiro – 

SEPLAE/DPEF 

6.11.1. Recebe o processo e encaminha para aprovação da despesa ao Comitê de Autorização 

de Despesas – COAD. 

6.11.2. COAD recebe, analisa, aprova e encaminha o Processo para a Secretaria de 

Administração/ Departamento de Administração de Materiais- SEAD/DAM para procedimentos 

licitatórios. 

6.12. Secretaria de Administração/Departamento de Administração de Materiais - SEAD/DAM  

6.12.1. Recebe o Processo e submete à Norma de Procedimento Interno do setor. 

6.12.2. Confere a minuta do Edital com o responsável pela elaboração do TR. 

6.12.3. Realiza o certame. 

6.12.4. Encaminha o Processo à SEDU/GAE para recebimento e avaliação das amostras. 

6.13. Gerência de Alimentação Escolar – SEDU/GAE 

6.13.1.Recebe as amostras; 

6.13.2. Convoca o Conselho de Alimentação Escolar - CAE e a Vigilância Sanitária da Secretaria 

de Saúde – VISA/SESA para a degustação, análise da descrição dos produtos e homologação das 

marcas licitadas; 

6.13.3. Encaminha o Processo ao Departamento de Administração de Materiais - SEAD/DAM: 

a) com parecer de aprovação, quando as amostras estão de acordo com as 

especificações do edital ou; 

b) com parecer de reprovação, quando as amostras não estão de acordo com as 

especificações do edital; 

6.14. Departamento de Administração de Materiais - SEAD/DAM  

6.14.1. Recebe e dá prosseguimento ao certame: 

a) quando reprovadas as amostras chama o próximo colocado e submete a nova 

análise, ou  

b) quando aprovadas as amostras continua com a licitação em suas demais fases até a 

elaboração do contrato ou Ata de Registro de Preços e encaminha o processo para a Secretaria de 

Educação/GAE para providências quanto a  assinatura das Atas de Registro de Preços/Contratos.  

6.15. Gerência de Alimentação Escolar – SEDU/GAE 

6.15.1. Recebe o processo, faz conferência das Atas/Contrato e encaminha à Subsecretaria de 

Gestão Administrativa e Recursos Humanos/SEDU. 

6.16. Subsecretaria de Gestão Administrativa e Recursos Humanos/SEDU. 

6.16.1. Recebe o processo, analisa e emite parecer sobre a conformidade das Ata/Contrato 

6.16.2. Se não conforme, devolve à GAE para providências quanto à correção. 

6.16.3. Se conforme, envia ao Gabinete da Secretaria de Educação – SEDU/GAB 

recomendando a ssinatura. 

 6.17.  Gabinete da Secretaria de Educação - SEDU/GAB 
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6.17.1.  Recebe, analisa, assina a Ata/Contrato e encaminha ao Departamento de Administração 

de Materiais – SEAD/DAM para publicação no Diário Oficial. 

6.18.  Departamento de Administração de Materiais – SEAD/DAM 

6.18.1. Recebe a Ata/Contrato, providencia assinatura da Contratada e publicação no Diário 

Oficial. 

6.18.2. Encaminha à Gerência de Alimentação Escolar – SEDU/GAE para acompanhamento e 

execução contratual. 

6.19.  Gerência de Alimentação Escolar – SEDU/GAE 

6.19.1. Recebe o processo, elabora os quantitativos a serem empenhados de acordo com a 

programação dos cardápios e encaminha ao SEDU/FME para informações da dotação orçamentária 

e solicitação da reserva e empenho. 

6.20.  Fundo Municipal de Educação – SEDU/FME 

6.20.1. Informa a dotação orçamentária e solicita reserva e empenho. 

6.20.2. Encaminha à SEDU/GAB para ciência e autorização do (a) Secretário(a) de Educação. 

6.21.  Gabinete da Secretaria de Educação - SEDU/GAB 

6.21.1. Recebe, autoriza e encaminha à SEPLAE/DPEF. 

6.22.  Departamento de Planejamento Econômico Financeiro – SEPLAE/DPEF  

6.22.1. Recebe e encaminha para análise do Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira – 

COAD. 

6.22.2. COAD analisa, autoriza e encaminha à SEAD/DAM para providências quanto a solicitação 

de compras. 

6.23.  Departamento de Administração de Materiais – SEAD/DAM 

6.23.1 Recebe e faz a solicitação de compras e encaminha a SEDU/GAB para autorização do 

Ordenador de Despesa. 

6.24.  Gabinete da Secretaria de Educação - SEDU/GAB 

6.24.1. Recebe, autoriza e retorna à SEAD/DAM para emissão de reserva orçamentária. 

6.25.  Departamento de Administração de Materiais – SEAD/DAM 

6.25.1.  Recebe, faz a inscrição dos produtos no Sistema SMAR e solicita à SEPLAE/DPEF a 

reserva orçamentária. 

6.26.  Departamento de Planejamento Econômico e Financeiro – SEPLAE/DPEF 

6.26.1. Recebe e emite Nota de Reserva e retorna a SEAD/DAM para providências quanto a 

solicitação de empenho. 

6.27.  Departamento de Administração de Materiais – SEAD/DAM 

6.27.1.Faz o registro dos produtos no Sistema de Integralização(SMAR) e encaminha a SEFA/DC 

para emissão de Nota de Empenho. 

6.28. Departamento de Contabilidade – SEFA/DC. 

6.27.1. Recebe, emite Nota de Empenho e encaminha à SEAD/DAM para elaboração da 

autorização de Fornecimento(AF). 

6.28.  Departamento de Administração de Materiais – SEAD/DAM 

6.28.1. Recebe, elabora a AF e encaminha ao(a) Secretário(a) de Educação para autorização. 
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6.29. Gabinete da Secretaria de Educação - SEDU/GAB 

6.29.1. Recebe o processo, autoriza a AF e encaminha a SEDU/GAE para execução e 

acompanhamento. 

6.30. Gerência de Alimentação Escolar – SEDU/GAE 

6.30.1. Recebe o processo e envia a AF ao fornecedor. 

6.30.2. Informa às Unidades de Ensino via e-mail/ofício, os gêneros alimentícios adquiridos, 

indicando o nome da empresa fornecedora e as marcas aprovadas de cada produto. 

6.30.3. Elabora a planilha com estimatimativa de consumo por entrega e envia às empresas, 

informando as datas de cada entrega. 

6.30.4. Elabora os romaneios por unidade de ensino, envia às empresas semanalmente, com no 

mínimo 03 dias de antecedência, para providências quanto a entrega às unidades de ensino. 

6.31. Empresa Contratada 

6.31.1. Recebe os pedidos de distribuição, emite os Comprovantes de Entrega dos Gêneros 

Alimentícios, conforme formulário (anexo II) em 3 vias e procede a entrega nas Unidades de Ensino 

conforme estabelecido em edital:   

a) hortifrutigranjeiros: 02 (duas) vezes por semana; 

b) carnes: 01(uma) vez por semana; 

c) grãos e demais gêneros secos /estocáveis: 01(uma) vez por semana. 

d) laticínios e sucos 01(uma) vez por semana. 

6.31.2.  Realiza as entregas nas unidades de ensino conforme solicitado pela SEDU/GAE. 

6.32.  Unidades de Ensino 

6.32.1. Recebe os gêneros, confere a quantidade, a qualidade, o peso e as marcas. 

6.32.2. Relata as intercorrências, caso necessário, atesta o recebimento, assina, carimba as 3 

(três) vias e devolve duas vias para a empresa. 

6.33.   Empresa Contratada 

6.33.1. Formaliza no Protocolo Geral o processo com todos os documentos necessários para 

liberação do pagamento (notas fiscais, certidões fiscais/trabalhistas e comprovantes de entregas). 

6.34. Protocolo Geral 

6.34.1. Encaminha o processo para SEDU/GAE via protocolo. 

6.35. Secretaria de Educação/Protocolo 

6.35.1. Recebe e encaminha a SEDU/GAE. 

6.36.  Gerência de Alimentação Escolar – SEDU/GAE 

6.36.1. O gestor do contrato confere os comprovantes de entrega dos produtos se estão 

devidamente assinados, datados e carimbados pelas unidades de ensino. 

6.36.2.  Confere os quantitativos dos produtos entregues com os discriminados nas notas fiscais. 

6.36.3.  Confere os valores discriminados nas notas fiscais com os valores licitados. 

6.36.4. Confere toda documentação fiscal. 

6.36.5. Atesta a nota fiscal, com base nos comprovantes de entrega carimbados, datados e 

assinados pela escola. 

6.36.6. Cadastra todas as informações das notas fiscais no Boletim de Recebimento de Materiais 

– BRM. 
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6.36.7. Emite Boletim de Recebimento de Materiais, anexa ao processo e encaminha ao Fundo 

Municipal de Educação. 

6.37. Fundo Municipal de Educação/SEDU 

6.37.1. Recebe, elabora o Formulário de Integração e Planejamento – FILP e encaminha o 

processo ao Gabinete do Secretário de Educação para autorização da despesa. 

6.38. Gabinete da Secretaria de Educação - SEDU/GAB 

6.38.1. Recebe, autoriza a despesa e encaminha o processo à SEFA/DC. 

6.39. Secretaria da Fazenda – SEFA/DC 

6.39.1. Recebe, faz liquidação das notas fiscais e encaminha à SEFA/DF. 

6.40. Secretaria da Fazenda – SEFA/DF  

6.40.1. Recebe, executa o pagamento das notas fiscais e reencaminha à SEFA/DC. 

6.41. Secretaria da Fazenda – SEFA/DC 

6.41.1. Encaminha o processo para a Coordenação de Recursos Descentralizados- CRD/SEDU 

para execução da prestação de contas. 

6.42. Coordenação de Recursos Descentralizados – CRD/SEDU 

6.42.1.  Executa a prestação de contas, quando se tratar de Recuso Federal e encaminha para 

arquivo da SEDU/SEC para eventual auditoria do Tribunal de Contas. 

 

 7.  Considerações Finais: 

 

7.1. A Gerência de Alimentação Escolar da SEDU, através de visitas técnicas, acompanha e fiscaliza 

se as unidades de ensino estão executando os cardápios propostos, bem como se estão seguindo as 

orientações quanto ao recebimento dos gêneros alimentícios e acompanhamento dos serviços de 

mão de obra (merendeiras e nutricionistas), fazendo os registros em formulário próprio, conforme 

modelos, anexos.  

7.2. Outras recomendações não mencionadas nesta Norma de Procedimento deverão obedecer a 

legislação vigente. 
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ANEXO I 

 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA EXECUÇÃO 

1. Das Responsabilidades da Secretaria Municipal de Educação e da Gerência de 

Alimentação   Escolar.  

1.1. Cabe à Secretaria Municipal de Educação, por meio da Gerência de Alimentação 

Escolar planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades relacionadas à alimentação 

escolar nas unidades de ensino municipais e filantrópicas conveniadas, dentre as quais:  

I - Elaborar e subsidiar a execução do cardápio em vigor. 

II - Fiscalizar as condições de estoques, armazenamentos e higiene geral das cozinhas e 

refeitórios. 

III - Disponibilizar equipamentos e utensílios pertinentes à cozinha. 

IV - Emitir e enviar cronograma mensal (com datas específicas) ao fornecedor com a relação 

de produtos a serem entregues semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente de acordo 

com a requisição expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura. 

 V - Efetuar visitas regulares, sem prévio aviso, às unidades escolares através de 

cronograma predeterminado e aprovado pelo gestor da área. 

 VI - Informar ao Secretário(a) de Educação irregularidades ou ocorrências relevantes que 

envolvam a gestão do Programa de Alimentação Escolar nas diversas unidades do 

município. 

VII - Exigir da empresa prestadora de serviços profissionais capacitados envolvidos com a 

Alimentação Escolar. 

VIII - Exigir e conscientizar sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s 

para segurança no trabalho. 

 

1.1.1 Da Elaboração do Cardápio da Alimentação Escolar  

I - O cardápio da Alimentação Escolar deverá ser elaborado pelo profissional Nutricionista 

habilitado, com a colaboração da equipe técnica da GAE/SEDU e o acompanhamento do 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE, respeitando as referências nutricionais, 

os hábitos alimentares do Município e sua vocação agrícola, atentando para as normas pré-

estabelecidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE. 

 

MUNICÍPIO DA SERRA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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II - Sempre que houver a inclusão de um novo produto no cardápio, o mesmo deverá passar 

pelo teste de aceitabilidade do alunado com exceção daqueles matriculados na educação 

infantil na faixa etária de 0 a 03 anos. Preparações que contêm em sua maioria frutas e 

hortaliças podem ser dispensadas do teste de aceitabilidade. 

III - Não será permitida a alteração do cardápio sem a prévia autorização do profissional 

Nutricionista responsável pela elaboração do mesmo. 

2. Das Responsabilidades da Direção Escolar  

2.1. Cabe à Direção Escolar coordenar e supervisionar todas as atividades relacionadas à 

alimentação escolar na unidade de ensino, dentre as quais:  

I - Acompanhar o recebimento dos gêneros alimentícios na unidade de ensino, fazendo o 

controle na conferência dos produtos recebidos com as notas fiscais ou requisições. 

II - Acompanhar o cumprimento diário dos cardápios. 

III - Informar a Gerência de Alimentação Escolar as intercorrências referentes ao 

cumprimento do cardápio, a prestação de serviço de mão de obra e outras. 

IV -  Fazer o acompanhamento diário das refeições servidas. 

V - Encaminhar mensalmente o Formulário para Registro do Número de Refeiçoes Servidas 

Diariamente – Anexo IX, devidamente preenchido e assinado. 

 VI - Fiscalizar o serviço das merendeiras e nutricionistas, no recebimento,                             

armazenamento e controle da qualidade dos produtos recebidos para a alimentação                             

escolar. 

 

2.2. Do Recebimento, Armazenamento e Planejamento dos Gêneros Alimentícios para 

a Alimentação Escolar  

I - Ao receber os produtos para a alimentação escolar, os responsáveis pelo recebimento na 

unidade escolar (diretor e outros servidores por ele designado) deverão observar: 

a) a data da validade dos produtos; 

b) as características sensoriais dos alimentos: odor, cor, textura, temperatura e aspecto 
geral; 

c) as condições das embalagens dos produtos, sendo que elas não devem estar 
danificadas, amassadas, rasgadas ou furadas; 

II – Ao armanzenar os produtos devem ser observados: 

a) data da validade;  

b) o controle de estoque com base no Primeiro que Vence é o Primeiro que Sai - PVPS;  

c) o local onde serão armazenados os alimentos estocáveis, que deverá ser seco, fresco, 

arejado, iluminado e limpo;  
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d) frestas, janelas, deverão ter telas protetoras e portas com vedação para inibição de 

infestação de insetos e roedores;  

e) o piso, as paredes e os cantos da despensa devem ser limpos e desinfetados 

regularmente;  

f) os alimentos secos tais como cereais, farinhas, açúcar, biscoitos e etc. devem ser 

guardados em prateleiras afastadas do chão e da parede, devidamente etiquetados; 

g) os alimentos perecíveis, tais como, frutas, legumes, verduras e carnes devem ser 

guardados em geladeiras ou freezer, devidamente etiquetados e identificados; e 

examinados diariamente a fim de identificar alguma deterioração; 

h) os alimentos que necessitam ser mantidos em refrigeração deverão ser acondicionados 

da seguinte forma: 

 Prateleiras superiores: Alimentos prontos para o consumo; 

 Prateleiras medianas: Os alimentos semi-prontos e pré-preparados; 

 Prateleiras inferiores: Os alimentos crus e outros; 

 Podem ser acondicionados diferentes tipos de alimentos no mesmo equipamento para 

congelamento, desde que os mesmos estejam embalados, separados e etiquetados, 

não é permitida a permanência de caixa de papelão em resfriadores ou similares; 

i) os materiais de limpeza e outros produtos químicos e solventes devem ser guardados em 

local separado dos alimentos. 

 

2.3. Da Preparação e Distribuição de Alimentação Escolar  

I – O Nutricionista designado para acompanhar a Unidade Escolar, com o devido 

treinamento, ficará responsável pelas orientações no recebimento, conservação, controle de 

estoque, preparo, pontualidade nas refeições, higiene, organização e outros cuidados 

pertinentes ao Programa de Alimentação Escolar.  

II - O profissional responsável pelo preparo da alimentação que detectar qualquer 

irregularidade da mesma, deverá comunicar por escrito a seu supervisor imediatamente, 

para que providências sejam tomadas. 

III - Durante a preparação e distribuição dos alimentos a merendeira deverá estar equipada 

com uniforme completo e limpo (touca, avental, sapato fechado, luvas e uniforme de cor 

branca). 

IV – A merendeira deverá seguir as condições higiênicas sanitárias de acordo com a 

legislação vigente. 

V - As instalações, equipamentos e utensílios utilizados na preparação e distribuição da 

alimentação escolar deverão ser mantidos em perfeitas condições de higiene. 

VI - Ao distribuir a alimentação escolar à merendeira deverá: 
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a) verificar se todos os utensílios necessários e em quantidades suficientes estão 

preparados; 

b) organizar o local das refeições; 

c) tratar os alunos com respeito e cortesia; 

d) Observar e cumprir rigorosamente o horário de servir a alimentação; 

e) preparar as lixeiras forradas com sacos plásticos; 

f) Reservar um espaço especifico para que os alunos depositem os pratos, talheres e copos 

usados, de preferência separando cada peça em um recipiente diferente; 

g) distribuir a alimentação com delicadeza, interagindo com os alunos e  esclarecendo-os 

sobre os alimentos servidos e bons hábitos alimentares; 

h) após a distribuição da alimentação escolar, fazer a limpeza dos utensílios, do ambiente 

de preparação, e também fazer o controle dos alimentos e das quantidades que foram 

utilizadas. 

 

3. Das Responsabilidades do Gestor da Ata de Registro de Preços/ Contrato (SEDU)  

3.1 Acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/Contrato a contento, conforme as 

especificações nela(e) contidos.  

3.2 Proceder às penalidades contratuais previstas sempre que necessário.  

 

4. Das Responsabilidades do Fiscal da Ata de Registro de Preços/Contrato (Diretor 

Escolar) 

4.1 Fiscalizar o recebimento dos produtos. 

4.2 Relatar as intercorrências relacionadas aos produtos recebidos e informar à SEDU/GAE. 

4.3 Preencher e encaminhar à SEDU/GAE os documentos relacionados à execução a 

Ata/Contrato. 

 

5. Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa deverão 

obedecer à legislação vigente.  
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ANEXO II 
COMPROVANTE DE ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

                  
LOGOMARCA DA EMPRESA  

DADOS DA EMPRESA:  NOME, CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO E TELEFONE PARA CONTATO   

     
UNIDADE DE ENSINO: EMEF/CMEI 
 

ENDEREÇO COMPLETO: 
 

TELEFONE: 
 

NOME DO ENTREGADOR: 

It
e m
 

Descrição do Produto Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Solicitada 

Quant. 
Recebida 

Data/Hora Observações 

1             

 

 

2                

3                

4                

5                

6                

7                

Declaro que os itens acima descritos, na quantidade recebida, estão em perfeitas condições de consumo. 

 

 _________________________________________________  ___________________________________________________                                                                                  

Diretor/Coordenador/Pedagogo/Secretário Escolar                                                          Merendeira                                                              Assinatura/Carimbo 
         
1ªVia (SEDU/processo de pagamento), 2ªVia (Unidade de Ensino),3ª Via (fornecedor)



15 

 

                                 ANEXO III 
 
 
 
 
 

 

CHECK-LIST PARA ANÁLISE DE PAGAMENTOS 

1- IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO: 

1.1 SECRETARIA:  

1.2 CONTRATADO:  CPF/CNPJ:  

1.3 OBJETO:  

1.4 FR: 

1.5 MÊS - REFERÊNCIA DO FATURAMENTO:  

1.6 MÊS - REFERENTE À DOCUMENTAÇÃO:  

   

2 - DOCUMENTOS ANEXOS  

2.1- ENCARGOS TRABALHISTAS  

(   ) Folha de pagamento mensal do pessoal alocado na prestação dos serviços;  
(   ) Comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas;  

   

2.2- ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS  

  (   ) Guia de recolhimento do FGTS(GRF) e INSS(GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do 
comprovante de recebimento bancário ou o comprovante emitido quando for efetuado pela internet, que deverá ser 
coincidente com os valores contidos na documentação indicada;  

(   ) Relação dos trabalhadores - RE;  
(   ) Resumo do Fechamento/Relação de Tomador de Serviço/Obras - RET  
(   ) Comprovante de declaração de previdência;  
(   ) Protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social - GFIP.  

2.3 - ENCARGOS FISCAIS  

 
(   ) Nota Fiscal do Mês - Referência do Faturamento - devidamente atestada  

(   ) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS - CND    
(   ) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais  
(   ) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF   
(   ) Certidão Negativa para Débitos com a fazenda Pública Estadual   
(   ) Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais   
(   ) Certidão Negativa para débitos com a Justiça do Trabalho  

2.4 - DADOS PARA PAGAMENTO  

  
(   ) Autorização de Pagamento do Secretário Municipal;  
(   ) Conta  
 
 
Débito:__________________________________________________________________________  

                           

  

 

MUNICÍPIO DA SERRA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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                                                              ANEXO IV 

 

       FORMULÁRIO PARA NOTIFICAR AS EMPRESAS CONTRATADAS EM CASO 

DE DESCUMPROMENTO DAS OBRIGAÇOES CONTRATUAIS 

                

PROCESSO Nº  

   

PREGÃO Nº  

   

CONTRATO/ATA N°  

   
DATA DE SOLICITAÇÃO DA ENTREGA  

   
DATA EFETIVA DA ENTREGA  

   

ATRASO (Nº DIAS)  

   
                

01- DADOS DA EMPRESA  
NOME  

   CNPJ  

   ENDEREÇO  

                   

02- NOTIFICAÇÃO  
PELA PRESENTE FICA ESSA EMPRESA ADVERTIDA PELA OCORRÊNCIA DO FATO ABAIXO ASSINALADO, SENDO 
APLICADA MULTA DIÁRIA, PREVISTA EM EDITAL, ATÉ REGULARIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA.  

(    ) ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO  
(    ) ENTREGA DO PRODUTO FORA DA  ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL  
(    ) NÃO ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO   
(    ) QUANTITATIVO INFERIOR AO SOLICITADO 
(    ) QUANTITATIVO INFERIOR AO SOLICITADO 
(    )OUTROS 
  
FICA INTIMADA A APRESENTAR DEFESA PRÉVIA NOS TERMOS DA LEI 8666/93, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 
ÚTEIS. A REINCIDÊNCIA DO FATO PODERÁ GERAR A RESCISÃO CONTRATUAL SEM PREJUÍZO DA PENALIDADE NA 
FORMA DA LEI.  

                

03- NOTIFICANTE  
LOCAL PARA ENTREGA DA DEFESA  FONE/FAX  

R ALPHEU CORREA PIMENTEL, 144 - CENTROSERRA/ES  
(27)3291-4716  

GESTOR DO CONTRATO  

   

DATA DO RECEBIMENTO  

   
ASSINATURA DO NOTIFICANTE  

   

ASSINATURA DO RECEBEDOR   

   
TESTEMUNHAS                

1-______________________________________________________________  

2-______________________________________________________________  
                

 
R. ALPHEU CORREA PIMENTEL, Nº144, CENTRO-SERRA/ES-TELEFAX (027)3291- 4716. 

 

                  
 
 

 

MUNICÍPIO DA SERRA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

MUNICÍPIO DA SERRA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



17 

 

 
 
 
 

 ANEXO V 
 

CHECK-LIST DE VISITA TÉCNICA À UNIDADE DE ENSINO 

UNIDADE DE ENSINO: 

DATA: ______/______/______ 
  
  

TURNO: 

PREPARAÇÃO DO DIA: 

O cardápio está afixado em local visível:            

Total de refeições servidas:  

Total de repetições: 

Sobre limpa: Quantidade: 

Resto ingesto: Quantidade: 

DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA:      Início:                                                 Término: 

Ocorreu com tranquilidade e organização                                                                                

A merenda foi garantida a todos os alunos que desejaram merendar:                  

A merenda foi servida somente aos alunos                                                      

A unidade promove ações para evitar o desperdício                                         

Promove ações para incentivar/orientar a aceitação da alimentação escolar.     
APONTAMENTO: 

Funcionário designado para realizar a contagem do n° de refeições servidas diariamente: 

Nome e função: 

MERENDEIRAS: 

Nome:                                                                                   horário de entrada:                         Saída: 

Nome:                                                                                   horário de entrada:                         Saída: 

Nome:                                                                                   horário de entrada:                         Saída: 

Nome:                                                                                   horário de entrada:                         Saída: 

Nome:                                                                                   horário de entrada:                         Saída: 

PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO:  

Uso de luva descartável para manipulação                             

Unhas curtas, limpas, sem esmalte, sem adornos             

Uniforme completo (touca, avental e sapato fechado)    

As amostras estão sendo retiradas após cada preparação     

Estão realizando o apontamento no caderno ATA                  
NUTRICIONISTA QUE ATENDE A UNIDADE: 

Quantas vezes por semana visita a cozinha? 

Duração da visita: 

Apresenta relatório de atividades a direção? 
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Estoque: 

Boa higienização (prateleiras e espaço físico)  

Embalagens adequadas (validades)                        

Produtos de limpeza separados dos gêneros alimentícios    

AMBIENTE DE PREPARAÇÃO: 

Pias, bancadas, tanques, pisos e paredes: 

Boa higienização                

UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS:  

Panelas (Pressão e outras): 

Boa higienização e conservação:   

Quantidade suficiente?  

TALHERES, CANECAS, PRATOS: Quantidade suficiente?  

TÁBUA DE ALTILENO, RALADOR, CORTADOR DE LEGUMES: 

Tábua com boa higienização e conservação:       

Cortador com boa higienização e conservação:    

Ralador com boa higienização e conservação      

GELADEIRA E FREEZER: 

Bem higienizados (borracha, sem acúmulo de gelo) 

Borracha bem vedada  
Alimentos bem acondicionados, em embalagens apropriadas, etiquetados com identificação e 
procedência. 
LIQUIDIFICADOR: 

Funcionando adequadamente:                         
FOGÃO: 

Bom estado de conservação 

Forno funcionando adequadamente 

LIXO: 

Localizado longe do preparo dos alimentos 

Lixeira com tampa e sacos de lixo 

Recolhido com frequência  
PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Quantidade Suficiente? 

 

QUANTIDADE DE ESTOQUE EXISTENTE: KG  

AÇÚCAR ACHOCOLATADO CARNE MOÍDA 

ARROZ AÇUCAR CARNE SUINA 

BATATA FLOCOS BISCOITO CASEIRO PATINHO 

BATATA PALHA BISCOITO CREAM CRACKER LINGUIÇA 

COLORAU BISCOITO MAISENA ALMÔNDEGA 

FARINHA MANDIOCA BISCOITO ROSQUINHA FRANGO 

FEIJÃO CARIOCA BISCOTO MARIA PEIXE CAÇÃO 

FEIJÃO PRETO CHOCOLATE GRANULADO FILÉ DE TILÁPIA 

FEIJÃO PRETO COCO RALADO OVOS 
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FUBÁ IOGURTE  

MACARRÃO LEITE  

OLEO MARGARINA  

SAL MASSA BOLO  

SUCO POLPA PÃO  

VINAGRE QUEIJO  

AMIDO REQUEIJÃO  

                           QUANTIDADE DE PRODUTOS UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DO DIA: 

AÇÚCAR ACHOCOLATADO ALMÔNDEGA 

ARROZ AÇUCAR CARNE MOÍDA 

BATATA FLOCOS BISCOITO CASEIRO PEITO FRANGO 

BATATA PALHA BISCOITO CREAM CRACKER FILÉ DE FRANGO 

COLORAU BISCOITO MAISENA LINGUIÇA 

FARINHA MANDIOCA BISCOITO ROSQUINHA  MINI CHICKEM 

FEIJÃO CARIOCA BISCOTO MARIA MÚSCULO CUBO 

FEIJÃO PRETO IOGURTE  OVOS 

FUBÁ LEITE  PATINHO 

MACARRÃO MARGARINA   

OLEO  MASSA BOLO   

SAL PÃO   

SUCO POLPA QUEIJO   

VINAGRE REQUEIJÃO   

 PÃO   

OBSERVAÇÕES 

  

  

  

  

  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA VISITA SEDU/GAE 
                                                                      

:  

DIRETOR OU RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES 
                                                 

         

 
 
 
 

                                                              
 

MUNICÍPIO DA SERRA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO VI 
 
 

TERMO DE VISITA TÉCNICA EXTRAORDINÁRIA À UNIDADE DE ENSINO 
 

      

_________________________________________________________________________________ 

      

________________________________________________________________________________ 

     

________________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________________ 

Data: 

 

Responsável pela Visita GAE/SEDU: 

Responsável pela Unidade de Ensino:
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ANEXO VII 

FORMULÁRIO RESUMO DAS VISITAS TÉCNICAS 
 

DATA UNIDADE 
NUTRICIONISTA 

RESPONS. 
TURNO PROBLEMAS 

RETORNO 
DATA 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      

      

      

 

MUNICÍPIO DA SERRA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO VIII 
 

FORMULÁRIO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 

MÃO DE OBRA – MERENDEIRAS E NUTRICIONISTAS 

Unidade De Ensino: 
Diretor (A): 
Mês:  Ano: 

 
  REGISTRO DE FREQUÊNCIA: 

(    ) (    )  Não houve Registro de faltas no período apurado.   

(     ) (    )  Foram Registradas  faltas Com reposição da mão de obra no período apurado 

(      (     )  Foram Registradas  faltas Sem reposição da mão de obra no período apurado 

 

    NO CASO DE FALTA DE MÃO DE OBRA SEM REPOSIÇÃO: 

    REGISTRAR NESTE ESPAÇO O NOME DO FUNCIONÁRIO COM O TOTAL DAS 
RESPECTIVAS FALTAS  

  
 
 

REGIS REGISTRO DAS INTERCORRÊNCIAS (SE HOUVER) 

 

 

 

 

 
 

Nome da (o) Funcionária (o) 
 
 
 

REGISTRAR NESTE ESPAÇO O NOME DE TODAS AS MERENDEIRAS LOTADA NA 
UNIDADE DE ENSINO 

 
 
 
 

          MATERIAL DE LIMPEZA: REGISTRO DE INTERCORRÊNCIAS (SE HOUVER) 

 

 
  IDENTIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Declaro que os serviços foram executados satisfatoriamente, observados os Registros de 
Ocorrências. 

Data:           /          /                                                                                                

Carimbo de Identificação e Assinatura do Diretor (a) da unidade de Ensino. 

Identificação da Empresa:                                                           Identificação: SEDU/SERRA                                                             

Data:           /          /                                                                     Data:           /        /       

Carimbo e Assinatura                                                                  Carimbo e Assinatura: 

            OBS: Este formulário deverá ser encaminhado à Gerência de Alimentação Escolar via e - mail ou malote 
impreterivelmente todo primeiro dia útil de cada mês, para que o gestor possa atestar a nota fiscal para 
pagamento à empresa. 

 

MUNICÍPIO DA SERRA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO IX 
 
FORMULÁRIO PARA REGISTRO DO NÚMERO DE REFEIÇÕES EFETIVAMENTE 

SERVIDAS DIARIAMENTE 

UNIDADE DE ENSINO: 

ENDEREÇO: 

MÊS:                                                                                                    ANO:                                                    

 
 

D
ia

 L
et

iv
o

 

QUANTIDADES SERVIDAS  
 
 

OBSERVAÇOES 

D
es

je
ju

m
 

La
nc

he
 M

ai
s 

E
du

ca
çã

o 
- 

9h
30

m
in

 

R
ef

ei
çã

o 
M

at
ut

in
a 

R
ef

ei
çã

o 
M

ai
s 

E
du

ca
çã

o:
 1

1h
 

30
 m

in
. 

La
nc

he
 

V
es

pe
rt

in
o 

R
ef

ei
çã

o 
V

es
pe

rt
in

a 

R
ef

ei
çã

o 
N

ot
ur

na
 

K
it 

La
nc

he
 p

ar
a 

A
tiv

id
ad

es
 E

xt
ra

 
C

la
ss

e 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

TOTAL          

O acompanhamento diário e a medição dos serviços são de exclusiva responsabilidade da unidade de Ensino 
 

RESPONSÁVEL PELO APONTAMENTO DIÁRIO DO Nº DE REFEIÇOES EFETIVAMENTE SERVIDO 

TURNO MATUTINO         TURNO VESPERTINO TURNO NOTURNO 

     
 
Diretor (a) (nome legível):__________________________________________Data:___________________ 
 
Assinatura:___________________________________________ Carimbo da Unidade: 
 

 

MUNICÍPIO DA SERRA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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SEDU/GAE 
SUBSECRETARIA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E RECURSOS 
HUMANOS /SEDU 

SEDU/GAB SEDU/GRM SEDU/FME 
 

SEDU /PROTOCOLO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     

 

Elabora os cardápios de forma atender: 

Escolas de Ensino Fundamental (EMEF), 

Centros de Educação Infantil(CMEI), 

Filantrópicas Conveniadas, Projeto Mais 

Educação e Alunos com Necessidades 

Especiais. 

 

 
Planeja as compras dos gêneros 

alimentícios, no segundo semestre de cada 

ano, com base nos cardápios, para o ano 

letivo seguinte, observando as per capitas, 

as incidências e o nº de alunos 

Encaminha os Termos de Referência à 
Subsecretaria de Gestão Administrativa e 

Recursos Humanos 
 

Elabora os Temos de Referência (TR) 

por classe de produtos visando à 

aquisição de gêneros alimentícios 

Recebe os Termos 
de Referência, 

analisa quanto aos 
aspectos da 
legislação 

pertinente, das 
especificações dos 

produtos, da 
quantificação, 

dentre outros e se 
manifesta 

previamente 
encaminhando-os à 

SEDU/GAB 
 

Recebe e 
analisa. 

Não aprovado, 
retorna à GAE 

para 
adequação. 
Aprovado, 

encaminha os 
Termos de 

Referência à 
Gerência de 

Recursos 
Materiais/GRM. 
 

Recebe os Termos 
de Referência e 

inicia os 
procedimentos 

administrativos com 
vistas à pesquisa de 

preços. 
 

Elabora Mapa de 
Apuração de Preços 

com a média dos 
custos de cada 

produto. 
 

Encaminha ao 
Fundo Municipal de 

Educação/SEDU. 
 

Recebe os 
documentos, informa 
as fontes de recurso 
para aquisição dos 

gêneros alimentícios, 
bem como 

disponibilidade 
orçamentária e 

encaminha à 
SEDU/GAB para 

análise e autorização 
da solicitação. 

 

Analisa, autoriza 
e encaminha à 

SEDU/GRM para 
originar processo 
administrativo. 

Recebe os 
documentos e 
encaminha ao 

protocolo/SEDU 
para providências 
quanto ao envio 

dos documentos ao 
PROTOCOLO 

GERAL. 

 

Recebe os 
documentos e 
encaminha ao 
PROTOCOLO 
GERAL para 

originar 
processo 

administrativo. 
 

 

Início 
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PROTOCOLO GERAL SEAD/DAM 
SEPLAE/DPEF 

 
SEDU/GAE SEDU/SUBSECRETARIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

Origina o 
processo e 

encaminha a 
SEAD/DAM 

para 
continuidade 

dos 
procedimentos 

licitatórios. 

 

Recebe o processo e encaminha à 
SEPLAE/DPEF para providências quanto ao 

envio ao Comitê de Autorização de Despesas 
– COAD. 

 

Recebe o processo e 
encaminha para aprovação 
da despesa ao Comitê de 

Autorização de Despesas – 
COAD. 

 Recebe o Processo e submete à Norma de 
Procedimento Interno do setor. 

 

Recebe as amostras; 

 

Convoca o Conselho de Alimentação 
Escolar - CAE e a Vigilância Sanitária da 
Secretaria de Saúde – VISA/SESA para a 

degustação, análise da descrição dos 
produtos e homologação das marcas 

licitadas. 
 

COAD recebe, analisa, 
aprova e encaminha o 

Processo para a Secretaria 
de Administração/ 
Departamento de 
Administração de 

Materiais- SEAD/DAM para 
procedimentos licitatórios. 

 

Encaminha o Processo ao Departamento 
de Administração de Materiais - 
SEAD/DAM: 

a) com parecer de aprovação, quando as 
amostras estão de acordo com as 
especificações do edital ou; 

b) com parecer de reprovação, quando as 
amostras não estão de acordo com as 
especificações do edital; 

 

Confere a minuta do Edital com o 
responsável pela elaboração do TR. 

 

Realiza o certame. 

 
Encaminha o Processo à SEDU/GAE para 
recebimento e avaliação das amostras. 

 

Recebe e dá prosseguimento ao certame: 
a) quando reprovadas as amostras chama o 
próximo colocado e submete a nova análise 
ou 
b) quando aprovadas as amostras continua 
com a licitação em suas demais fases até a 
elaboração do contrato ou Ata de Registro de 
Preços e encaminha o processo para a 
Secretaria de Educação/GAE para 
providências quanto a   assinatura das Atas de 
Registro de Preços/Contratos.  

 

Recebe o processo, faz conferência das 
Atas/Contrato e encaminha à 

Subsecretaria de Gestão Administrativa e 
Recursos Humanos/SEDU. 

 

Recebe o processo, 
analisa e emite parecer 
sobre a conformidade 

das Ata/Contrato 

 

Se não conforme, 
devolve à GAE para 

providências quanto à 
correção. 

 

Se conforme, envia ao 
Gabinete da Secretaria 

de Educação – 
SEDU/GAB 

recomendando 
assinatura. 
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SEDU/GAB SEAD/DAM SEDU/GAE SEDU/FME SEDU/GAB 
 
           SEPLAE/DPEF 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 

 

 

Recebe, analisa, 
assina a 

Ata/Contrato e 
encaminha ao 

Departamento de 
Administração de 

Materiais – 
SEAD/DAM para 

publicação no 
Diário Oficial. 

 

Recebe a Ata/Contrato, 
providencia assinatura da 
Contratada e publicação 

no Diário Oficial. 
 

Recebe o processo, 
elabora os quantitativos 
a serem empenhados de 

acordo com a 
programação dos 

cardápios e encaminha 
ao SEDU/FME para 

informações da dotação 
orçamentária e 

solicitação da reserva e 
empenho. 

 

Encaminha à Gerência 
de Alimentação Escolar – 

SEDU/GAE para 
acompanhamento e 
execução contratual. 

 

Informa a dotação 
orçamentária e solicita 

reserva e empenho. 
 

Encaminha à 
SEDU/GAB para 

ciência e 
autorização do (a) 
Secretário(a) de 

Educação. 

 

Recebe, 
autoriza e 

encaminha à 
SEPLAE/DPEF. 

 

Recebe e encaminha 
para análise do 

Comitê de Gestão 
Orçamentária e 

Financeira – COAD. 
 

COAD analisa, 
autoriza e encaminha à 

SEAD/DAM para 
providências quanto a 

solicitação de 
compras. 
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          SEAD/DAM SEDU/GAB SEPLAE/DPEF SEFA/DC SEAD/DAM 

 
SEDU/GAB 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 

 

 

Recebe e faz a solicitação 
de compras e encaminha 

a SEDU/GAB para 
autorização do Ordenador 

de Despesa. 
 

Recebe, autoriza e 
retorna à SEAD/DAM 

para emissão de reserva 
orçamentária. 

 

Recebe e emite 
Nota de Reserva e 

retorna a SEAD/DAM 
para providências 

quanto a solicitação de 
empenho. 

 

Recebe, faz a inscrição 
dos produtos no Sistema 

SMAR e solicita à 
SEPLAE/DPEF a reserva 

orçamentária. 
 

Recebe, emite Nota 
de Empenho e 

encaminha à SEAD/DAM 
para elaboração da 

autorização de 
Fornecimento (AF) 

 
Faz o registro dos 

produtos no Sistema de 
Integralização(SMAR) e 
encaminha a SEFA/DC 

para emissão de Nota de 
Empenho. 

 

Recebe, elabora a 
AF e encaminha 

ao(a) 
Secretário(a) de 
Educação para 

autorização. 
 

Recebe o processo, 
autoriza a AF e 
encaminha a 

SEDU/GAE para 
execução e 

acompanhamento. 
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SEDU/GAE EMPRESA CONTRATADA 
UNIDADES DE 

ENSINO 
PROTOCOLO 

GERAL 
SEDU/         

PROTOCOLO 

 
SEDU/GAE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 

 

 

Recebe o processo e envia a AF ao 
fornecedor. 

Realiza as entregas 
nas unidades de ensino 

conforme solicitado pela 
SEDU/GAE. 

 

Informa às Unidades de 
Ensino via e-mail/ofício, os 

gêneros alimentícios adquiridos, 
indicando o nome da empresa 

fornecedora e as marcas 
aprovadas de cada produto. 

 

Elabora os romaneios por 
unidade de ensino, envia às 

empresas semanalmente, com no 
mínimo 03 dias de antecedência, 

para providências quanto a 
entrega às unidades de ensino. 

 

Elabora a planilha com 
estimativa de consumo por 

entrega e envia às empresas, 
informando as datas de cada 

entrega. 
 

Recebe os pedidos de 
distribuição, emite os 

Comprovantes de 
Entrega dos Gêneros 

Alimentícios, conforme 
formulário (anexo II) em 

3 vias e procede a 
entrega nas Unidades de 

Ensino conforme 
estabelecido em edital. 

 

Encaminha o 
processo para 
SEDU/GAE via 

protocolo/SEDU 
 

Recebe os 
gêneros, confere 
a quantidade, a 

qualidade, o 
peso e as 
marcas. 

 

Relata as 
intercorrências, 
caso necessário, 

atesta o 
recebimento, 

assina, carimba 
as 3 (três) vias e 

devolve duas 
vias para a 
empresa. 

 
Formaliza no Protocolo 

Geral o processo com 

todos os documentos 

necessários para 

liberação do pagamento 

(notas fiscais 

Recebe e 
encaminha a 
SEDU/GAE. 

 

O gestor do contrato recebe o 
processo, confere os 

comprovantes de entrega dos 
produtos se estão devidamente 

assinados, datados e carimbados 
pelas unidades de ensino. 

 
Confere os quantitativos dos 

produtos entregues com os 
discriminados nas notas fiscais. 

 

Confere os valores 
discriminados nas notas fiscais 

com os valores licitados. 
 

Confere toda documentação 
fiscal. 

 

Atesta a nota fiscal, com base 
nos comprovantes de entrega 

carimbados, datados e assinados 
pela escola. 

 

Cadastra todas as informações 
das notas fiscais no Boletim de 

Recebimento de Materiais – BRM. 
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SEDU/GAE FME/SEDU SEDU/GAB SEFA/DC SEFA/DF               SEDU/CDR 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 

 

 

Emite Boletim de 
Recebimento de 

Materiais, anexa ao 
processo e encaminha 
ao Fundo Municipal de 

Educação. 
 

Recebe, elabora o 
Formulário de Integração e 

Planejamento – FILP e 
encaminha o processo ao 
Gabinete do Secretário de 
Educação para autorização 

da despesa. 
 

Recebe, faz liquidação 
das notas fiscais e 

encaminha à SEFA/DF. 
 

 
Recebe, autoriza a 

despesa e encaminha o 
processo à SEFA/DC. 

Recebe, executa o 
pagamento das notas 
fiscais e reencaminha 

à SEFA/DC. 

Executa a prestação 
de contas, quando se 

tratar de Recuso 
Federal e encaminha 

para arquivo da 
SEDU/SEC para 

eventual auditoria do 
Tribunal de Contas. 

 

Encaminha o 
processo para a 
Coordenação de 

Recursos 
Descentralizados- 
CRD/SEDU para 

execução da 
prestação de contas. 

 

FIM 
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1. FINALIDADE: 

Estabelecer normas de procedimentos para o gerenciamento do Programa Municipal de Transporte Escolar, 
a fim de garantir a locomoção com segurança e bem estar dos estudantes matriculados nas Unidades de 
Ensino da Rede Municipal da Serra e entidades filantrópicas conveniadas, que dependem desse serviço. 

2. ABRANGÊNCIA: 

Estudantes residentes em área rural e/ou urbana, matriculados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal 
da Serra e entidades filantrópicas conveniadas, que dependem do serviço de transporte escolar gratuito para 
o acesso diário e a permanência na escola, bem como para o acesso e frequência em atividades pedagógicas, 
esportivas, culturais ou de lazer realizadas fora da unidade de ensino, mas vinculadas ao seu projeto 
pedagógico, no âmbito dos programas de jornada escolar ampliada. 

Para ter direito ao transporte escolar gratuito, o estudante precisa ter idade igual ou superior a 4 (quatro) 
anos, estar matriculado na pré-escola ou ensino fundamental das Unidades de Ensino da Rede Municipal da 
Serra ou entidades filantrópicas conveniadas, e se enquadrar nos critérios estabelecidos a seguir, que será 
objeto de análise da Comissão de Gestão do Programa de Transporte Escolar - COGESTE: 
a) Ausência de Escola no bairro/localidade em que reside; 
b) Número de vagas insuficiente no bairro/localidade em que reside; 
c) Estudar a uma distância igual ou superior a 3 km de onde reside; 
d) Trajeto com obstáculos físicos naturais ou construídos que obriguem o aluno a usar um caminho 

alternativo mais longo (barreiras impeditivas, rodovias, ferrovias, rios, etc.); 
e) Estudantes com deficiência de locomoção;  
f) Fatores de risco que possam colocar os estudantes em condições de insegurança; 
g) Estudantes oriundos de famílias de baixa renda per capita que não dispõem de recursos financeiros para 

o transporte escolar de seus filhos. 

Esta norma de procedimento abrange somente os serviços de transporte escolar executados indiretamente, 
por meio de empresas terceirizadas. Os serviços executados por via direta serão disciplinados por norma de 
procedimento específica. 



 
 

2 
 

3. BASE LEGAL E REGULAMENTAR: 

Constituição Federal, de 1.988, alínea VIII do Art. 70; Art.198 e alínea VII do Art. 208. 

Lei Federal nº 8.069, de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

Lei Federal nº 8.666, de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

Lei Federal nº 9.394, de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Lei Federal nº. 9.503, de 1997 - Institui o Código de Trânsito Brasileiro.  

Lei Federal nº. 10.880, de 2004, que institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE. 

Lei Federal nº 11.947, de 2009 - Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro 
Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, 
de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178-
36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. 

Lei Federal nº 10.709, de 2013 - Acrescenta incisos aos Arts. 10 e 11 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências. 

Decreto nº 6.768, de 2009 - Disciplina o Programa Caminho da Escola. 

Resolução CONTRAN nº 277, de 2008 - Dispõe sobre o transporte de menores de 10 anos e a utilização do 
dispositivo de retenção para o transporte de crianças em veículos 

Resolução FNDE nº 40 de 2010 - Estabelece as normas para que os Municípios, Estados, Distrito Federal 
e outros órgãos vinculados à educação possam aderir ao Programa Caminho da Escola para pleitear a 
aquisição de bicicletas para o transporte escolar. 

Resolução FNDE nº 7, de 2010 - Estabelece as normas para que os Municípios, Estados e o Distrito 
Federal possam aderir ao Programa Caminho da Escola para pleitear a aquisição de veículos para o 
transporte escolar. 

Resolução/CD/FNDE nº 5, de 28 de maio 2015 - Estabelece os critérios e as formas de transferência de 
recursos financeiros do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE). 

4. CONCEITOS: 

Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) – Programa Nacional, instituído no âmbito do Ministério 
da Educação e executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o objetivo de 
oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, por meio de 
assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

Programa Municipal de Transporte Escolar (PMUTE) – Programa Municipal de Transporte Escolar, 
instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de oferecer transporte escolar 
gratuito aos alunos da educação básica, residentes em área rural ou urbana, matriculados nas unidades de 
ensino da Rede Municipal da Serra, que dependem desse atendimento quando o município não conseguir 
ofertar vaga próxima à sua residência, observados os critérios para a sua oferta. 

Rede Municipal de Ensino – Conjunto de Unidades de Ensino e Unidades Administrativas vinculadas e 
mantidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

Comissão de Gestão do Transporte Escolar - COGESTE - Comissão instituída pela Secretaria Municipal 
de Educação com o objetivo de realizar a gestão do Programa Municipal de Transporte Escolar - PMUTE, 
planejando, monitorando, e avaliando-o, permanentemente. 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica 
- CACS/FUNDEB – É um colegiado, cuja função principal, é proceder ao acompanhamento e controle social 
sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo. 

5. COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADES: 

5.1  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA (SEDU) por meio: 

5.1.1 DO TITULAR DA PASTA: Autoriza a realização da licitação, assina o contrato firmado com empresa 
de Transporte Escolar, autoriza a celebração de termo aditivo para a alteração do contrato ou prorrogação o 
prazo, aplica penalidade, rescinde o contrato, bem como: 
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5.1.1.1 Institui e designa os membros da Comissão de Gestão do Transporte Escolar – COGESTE, 
responsável pelo gerenciamento do Programa Municipal de Transporte Escolar.  

5.1.1.2 Proporciona todas as condições necessárias para a execução dos serviços de transporte escolar. 

5.1.1.3 Garante o cumprimento de todas as cláusulas contratuais ao bom desempenho dos serviços de 
transporte, objeto da contratação.  

5.1.1.4 Realiza, nos termos da lei, reduções, acréscimos ou suspensão de trajetos, bem como na 
quilometragem, ao tempo que se fizer necessário, quando da comprovação da necessidade pela Comissão 
de Gestão do Transporte Escolar – COGESTE, elaborando novo Cronograma de Execução de Serviços 
devidamente ajustado. 

5.1.2 COMISSÃO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – COGESTE – realiza a gestão do Programa 
Municipal de Transporte Escolar, planejando, monitorando, e avaliando-o, permanentemente, realiza a 
vistoria e a fiscalização dos veículos do Transporte Escolar, elabora Termo de Referência para abertura de 
processo licitatório, cuida do reequilíbrio econômico-financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de 
questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação de contratos, bem 
como: 

5.1.2.1 Apresenta à contratada os percursos definidos para o transporte dos alunos, assim como o calendário 
dos dias letivos. 

5.1.2.2 Mantêm, nas Unidades Ensino, servidores especialmente designados para dar comprovação da 
execução dos serviços, na forma prevista na Lei nº. 8.666/93. 

5.1.2.3  Solicita a substituição de qualquer veículo que esteja em desacordo com qualquer especificação, 
bem como, sugere ao titular da pasta a rescisão do contrato de prestação de serviço por inadimplência no 
seu cumprimento. 

5.1.2.4 Solicita a substituição de qualquer motorista e monitor que não esteja agindo de forma condizente 
com suas funções e com as normas definidas pela Secretaria Municipal de Educação, após  apuração dos 
fatos. 

5.1.2.5 Inspeciona o veículo que, em decorrência de consertos, manutenção periódica e/ou outros 
impedimentos vier a ser substituído no decorrer da prestação do serviço, mediante solicitação escrita pela 
contratada, com devido agendamento e antecedência mínima de 24 horas, para emissão de Ordem de Aceite 
do veículo substituto. 

5.1.2.6 Desclassifica automaticamente, os veículos que vierem a ser reprovados na vistoria prévia. 

5.1.2.7 Fiscaliza a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

5.1.2.8 Atesta o pagamento da contratada, de acordo com o prazo estabelecido no contrato. 

5.1.3 UNIDADE DE ENSINO (UE) – Acompanha e atesta os serviços de Transporte Escolar executado, bem 
como:  

5.1.3.1 Realiza, observando os critérios e prazos estabelecidos, o levantamento dos alunos matriculados na 
Unidade de Ensino que necessitam de Transporte Escolar, encaminhando-o à COGESTE.   

5.1.3.2 Designa um profissional, lotado na Unidade de Ensino, para acompanhar a execução do Transporte 
Escolar. 

5.1.3.3 Encaminha à COGESTE, o Relatório de serviços executados, devidamente atestado pelo Gestor da 
Unidade de Ensino. 

5.1.4 SUBCRETARIA ADIMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS / GERÊNCIA DE RECURSOS 
MATERIAIS (SUBRH/GRM) – Adota os procedimentos administrativos para obtenção dos orçamentos com 
vistas à elaboração de “Mapa Comparativo de Preços” com média dos custos referente ao objeto do contrato 
e elabora o Pedido de Autorização de Despesas - PAD. 

5.1.5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) – Informa e controla a dotação orçamentária para os 
gastos com o Transporte Escolar, e elabora o documento para autorização de reserva orçamentária para 
aprovação do Secretário da Pasta. 

5.2 CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 
(CACS/FUNDEB) – Acompanha e controla a execução dos recursos federais transferidos à conta do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de 
Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis e os 
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demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento, análise 
da Prestação de Contas desses Programas, encaminhando ao FNDE o Demonstrativo Sintético Anual da 
Execução Físico-Financeira, acompanhado de parecer conclusivo, e notifica o órgão Executor dos Programas 
e o FNDE quando houver ocorrência de eventuais irregularidades na utilização dos recursos, entre outros.  

5.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE 
MATERIAIS (SEAD/DAM) – Gera processo administrativo, elabora e executa o processo licitatório, elabora 
o termo de contrato e emite ordem de fornecimento para a realização de serviço do Transporte Escolar. 

5.4  COMITÊ DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COAD) – Analisa a necessidade da execução dos serviços e 
autoriza a despesa. 

5.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (SEPLAE) – Acompanha a realização de despesa 
confrontando com o planejamento orçamentário e emite a reserva orçamentária para a despesa que será 
executada com o transporte escolar.  

5.6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (SEFA) – Realiza o empenho das despesas e o pagamento 
do serviços executados com o transporte escolar. 

5.7 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM) – Realiza auditorias voltadas para a fiscalização 
preventiva e o acompanhamento dos controles, dos registros e da aplicação dos recursos públicos com os 
serviços de transporte escolar, sob os princípios legais que regem a administração pública. 

5.8 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROGER) – Aprova previamente as minutas dos editais de 
licitação, contratos, aditivos e quaisquer outros instrumentos em que haja necessidade de parecer jurídico.  

6. PROCEDIMENTOS: 

6.1 UNIDADE DE ENSINO 

6.1.1 Realiza levantamento dos alunos matriculados na Unidade de Ensino que necessitam de Transporte 
Escolar, encaminhando-o à COGESTE/SEDU, conforme Anexo II. 

6.1.2 Encaminha a COGESTE/SEDU, mensalmente, Relatório de Serviços Executados atestado pelo Gestor 
da Unidade de Ensino. 

6.2 COGESTE/SEDU 

6.2.1 Recebe o levantamento dos alunos - Anexo II das Unidades de Ensino, compila os dados e define as 
Rotas e Itinerários a serem executados pelo Transporte Escolar, bem como especificação e número de 
veículos para atendimento a demanda existente;  

6.2.2 Informa por meio do ofício, ao Secretário da pasta da Educação, a relação de alunos matriculados que 
necessitam de Transporte Escolar e solicita a abertura de Processo Licitatório. 

6.3 SEDU/GAB 

6.3.1 Recebe o Ofício com o Anexo II e analisa a solicitação. 

6.3.1.1 Reprovando, retorna o ofício à COGESTE solicitando adequação. 

6.3.1.2 Aprovando, autoriza abertura de Processo Licitatório e devolve o ofício à COGESTE para elaborar o 
Termo de Referência. 

6.4 COGESTE/SEDU 

6.4.1 Recebe o ofício, elabora o Termo de Referência definindo, dentre outros aspectos, os lotes (se for o 
caso), veículos: quantitativo e especificação (ônibus, Kombi ou van), a partir do quantitativo de alunos 
informados no Anexo II, bem como a quilometragem diária, visando à aquisição dos serviços a serem 
executados. 

6.4.2 Encaminha à SEDU/GAB ofício justificando a despesa e minuta do Termo de Referência para análise.  

6.5 SEDU/GAB 

6.5.1 Recebe documentação para análise. 

6.5.2 Se não aprovado retorna à COGESTE para adequações necessárias. 

6.5.3 Se aprovado, encaminha à SUBRH/GRM para providenciar os orçamentos, elaborar o mapa de 
apuração de preços e, posteriormente, o Pedido de Autorização de Despesa - PAD 

6.6 SUBRH/GRM 



 
 

5 
 

6.6.1 Recebe os documentos.  

6.4.2 Inicia os procedimentos administrativos com objetivo a obtenção dos orçamentos. 

6.4.3 Elabora Mapa comparativo de preços com média dos custos dos serviços. 

6.4.5 Elabora o Pedido de Autorização de Despesas - PAD. 

6.6.6 Encaminha os documentos e o Pedido de Autorização de Despesa - PAD à SEDU/GAB para análise e 
possível aprovação. 

6.7 SEDU/GAB 

6.7.1 Recebe a documentação com o Pedido de Autorização de Despesas - PAD para análise e assinatura. 

6.7.2 Se não aprovado retorna à Gerência de Recursos Materiais para adequações necessárias. 

6.7.3 Se aprovado, assina e encaminha ao Fundo Municipal de Educação - FME para informar a dotação 
orçamentária e fonte de recurso na qual ocorrerá a despesa. 

6.8 SEDU/FME 

6.8.1 Recebe os documentos para abertura do Processo Licitatório. 

6.8.2 Informa a disponibilidade orçamentária e fonte de recurso na qual ocorrerá a despesa. 

6.8.3 Encaminha a documentação à SEDU/GAB para autorização de reserva de empenho.  

6.9 SEDU/GAB 

6.9.1 Recebe a documentação e assina a autorização da reserva orçamentária. 

6.9.2 Encaminha à SEAD/Protocolo Geral para abertura do Processo Administrativo direcionando o Processo 
à Secretaria de Planejamento - SEPLAE/Departamento de Planejamento Econômico e Financeiro (DPEF).  

6.10 SEAD/PROTOCOLO GERAL 

6.10.1 Protocoliza gerando Processo Administrativo. 

6.10.2 Encaminha o Processo à Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAE para avaliação e aprovação 
do Comitê de Gestão Orçamentária - COAD.  

6.11 SEPLAE  

6.11.1 Recebe e encaminha o processo para avaliação e aprovação da despesa ao Comitê de Gestão 
Orçamentária - COAD. 

6.12 COAD 

6.12.1 Recebe o Processo e analisa a realização da despesa. 

6.12.2 Se não aprovado retorna à SEDU/GAB para adequações necessárias. 

6.12.3 Se aprovado, encaminha à Secretaria Municipal de Administração - SEAD/Departamento de 
Administração de Materiais - DAM para integralização no Sistema. 

6.13 SEAD/DAM 

6.13.1 Recebe o processo devidamente autorizado e o integraliza ao sistema. 

6.13.2 Encaminha o Processo para a SEPLAE/DPEF. 

6.14 SEPLAE/DPEF 

6.14.1 Recebe o processo e emite a Reserva de Empenho. 

6.14.2 Encaminha o Processo para a SEAD/DAM para providências com relação ao processo licitatório. 

6.15 SEAD/DAM 

6.15.1 Recebe o Processo, elabora o edital e a minuta do contrato e demais providências quanto aos 
procedimentos legais para Aquisição dos serviços. 

6.15.2 Encaminha o processo à Procuradoria Geral do Município - PROGER para análise e parecer quanto à 
legalidade dos Termos do edital e da minuta do contrato. 
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6.16 PROGER 

6.16.1 Recebe o processo, analisa e emite parecer referente às questões legais do edital e da minuta do 
contrato. 

6.16.2 Se desaprovar encaminha a SEAD/DAM para as correções necessárias. 

6.16.3 Se aprovar encaminha o processo à SEAD/DAM para realizar o procedimento licitatório observando 
as normas de procedimentos da Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

6.17 SEAD/DAM 

6.17.1 Recebe o processo e se necessário faz as devidas correções considerando o Parecer da PROGER. 

6.17.2 Realiza o procedimento licitatório observando as normas de procedimentos da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL. 

6.17.3 Procede com as fases do certame até a adjudicação. 

6.17.4 Encaminha o processo a SEDU/GAB para vistoria técnica nos veículos e análise da documentação 
prevista no Termo de Referência dos serviços a serem contratados.  

6.18 SEDU/GAB 

6.18.1 Recebe o processo 

6.18.2 Encaminha à COGESTE para proceder à vistoria técnica e análise da documentação prevista no Termo 
de Referência dos serviços a serem contratados como condição para adjudicação e homologação do ato. 

6.19 COGESTE/SEDU 

6.19.1 Recebe o processo procede à vistoria técnica e analisa a documentação prevista no Termo de 
Referência dos serviços a serem contratados 

6.19.2 Emite Relatório de Vistoria. 

6.19.3 Encaminha a SEAD/DAM para providências legais e necessárias.  

6.20 SEAD/DAM 

6.20.1 Recebe o processo e analisa o Relatório de Vistoria da COGESTE. 

6.20.2 Se negativo, desclassifica a empresa e convoca a próxima empresa ganhadora do certame. 

6.20.3 Se positivo, declara vencedora a empresa. 

6.20.4 Encaminha o processo com o Termo de Adjudicação e Homologação à SEDU/GAB para análise e 
assinatura. 

6.21 SEDU/GAB 

6.21.1 Recebe o processo e analisa o Termo de Adjudicação e Homologação. 

6.21.2 Não concordando com o Termo de Adjudicação e Homologação, retorna a SEAD/DAM para 
adequação. 

6.21.3 Concordando com o Termo de Adjudicação e Homologação, assina homologando o certame. 

6.21.4 Encaminha a Secretaria Municipal da Fazenda – SEFA autorizando a emissão de empenho. 

6.22 SEFA 

6.22.1 Recebe o processo e realiza o empenho. 

6.22.2 Encaminha à SEAD/DAM para emissão do contrato. 

6.23 SEAD/DAM 

6.23.1 Recebe o processo e emite o contrato. 

6.23.2 Encaminha o Processo à SEDU/GAB para a assinatura do contrato.  

6.24 SEDU/GAB 

6.24.1 Recebe o processo e assina o contrato. 

6.24.2 Encaminha o processo à SEAD/DAM para assinatura do contrato pelo representante legal da empresa 
vencedora do Certame e emissão da ordem de fornecimento do serviço. 
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6.25 SEAD/DAM 

6.25.1 Recebe o processo e convoca o representante legal da empresa vencedora do certame para assinatura 
do contrato. 

6.25.2 Emite a ordem de fornecimento para realização do serviço.  

6.25.3 Encaminha o processo para a COGESTE para acompanhamento da execução do contrato.  

6.26 COGESTE/SEDU 

6.26.1 Recebe o processo finalizado. 

6.26.2 Durante o período de execução do contrato procede a vistoria, fiscalização e avaliação dos serviços 
em execução;  

6.26.3 Fiscaliza, periodicamente, a documentação dos veículos e dos motoristas e monitores de Transporte 
Escolar mantendo atualizados;  

6.26.4 Atesta os serviços prestados mensalmente de acordo com a quilometragem diária rodada em cada 
Lote. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

7.1  A empresa de Transporte Escolar contratada observará no que couber, o previsto nesta Norma de 
Procedimento; 

7.2  Fica vedada à empresa de Transporte Escolar ampliar a capacidade de lotação do veículo, para fins de 
transportar alunos das Unidades de Ensino da Rede Municipal da Serra;  

7.3  O número de estudantes transportados deve ser igual ou menor ao da capacidade estabelecida pelo 
fabricante do veículo.  

7.4  A COGESTE, além das atribuições previstas em legislação específica da SEDU/Serra, deverá estar apta 
a receber processos contendo (questionamentos, solicitações e denúncias), relacionados ao Transporte 
Escolar, de pais, alunos e munícipes, ficando incumbida de buscar as soluções cabíveis e de manter o titular 
da Pasta da Educação informado de todos os procedimentos. 
 

7.5  Para exercer a função de fiscalização e acompanhamento dos serviços de Transporte Escolar, só poderão 
embarcar nos veículos que executam o Transporte Escolar, os membros do Conselho de Acompanhamento 
e Controle Social do FUNDEB, integrantes da Comissão de Vistoria, Fiscalização e Avaliação do Programa 
Municipal de Transporte Escolar e demais pessoas autorizadas e credenciadas pelo titular da Pasta da 
Educação. 
7.6 Esta norma entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I 
Assunto: TRANSPORTE ESCOLAR 
Código: SED-NP 02. Data de Elaboração: 16/12/2013 
Versão: 02.     Data de Aprovação: 30/09/2015      

 
CHECK LIST DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR / VERIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 

 

ÓRGÃO ITENS VERIFICADOS 
AÇÃO REALIZADA 

OBSERVAÇÃO 
SIM NÃO 

S
E

D
U

/C
O

G
E

S
T

E
 

A contratação dos serviços de Transporte Escolar Municipal é feita por meio de 
processo licitatório atendendo as normas vigentes. 

   

Coordena o Programa de Transporte Escolar, vistoriando, fiscalizando e avaliando, 
permanentemente, de forma direta e indireta, com observância ao que dispõe a 
legislação pertinente, os serviços de Transporte Escolar dos alunos matriculados na 
Rede Municipal de Ensino e entidades filantrópicas conveniadas. 

   

Responde em tempo hábil os processos contendo (questionamentos, solicitações e 
denúncias), relacionados ao Transporte Escolar. 

   

Fiscaliza as condições contratuais dos serviços do Transporte Escolar.    

Atesta os serviços executados pelas empresas, mensalmente.    

C
A

C
S

/F
U

N
D

E
B

 

Acompanha e fiscaliza a aplicação dos recursos federais destinados ao Programa 
Nacional de Transporte Escolar – PNATE. 

   

Analisa as prestações de contas do PNATE emitindo parecer conclusivo da 
execução do Programa em tempo hábil. 

   

Fiscaliza a execução dos serviços de Transporte Escolar, in loco, incluindo vistorias 
nos veículos que executam os serviços. 

   

U
N

ID
A

D
E

 
D

E
 

E
N

S
I

N
O

 

D
IR

E
T

O
R

 Realiza levantamento dos alunos matriculados na Unidade de Ensino que 
necessitam de Transporte Escolar, encaminhando-o à COGESTE/SEDU, relação 
dos alunos. 
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Diretor ou seu representante legal, acompanha a chegada e saída do Transporte 
Escolar.  

   

Encaminha, oficialmente à COGESTE as anormalidades ocorridas na execução do 
serviço de Transporte Escolar. 

   

Encaminha mensalmente à COGESTE Relatório de Serviços Executados atestado 
pelo Gestor da Unidade de Ensino. 

   

A
L

U
N

O
 

Mantém-se sentado, utilizando o cinto de segurança, enquanto o veículo está em 
movimento. 

   

Respeita o motorista e monitor do veículo.     
Evita conversar com o motorista enquanto ele estiver dirigindo.    
Embarca e desembarca do veículo somente quando o mesmo estiver parado.    
Comunica à direção da Unidade de Ensino, por meio de relatório escrito, as 
anormalidades ocorridas no trajeto do ponto de embarque até a Unidade de Ensino 
e/ou vice-versa. 

   

E
M

P
R

E
S

A
 C

O
N

T
R

A
T

A
D

A
 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

N
T

E
 L

E
G

A
L

 

O serviço de Transporte Escolar é executado baseado nos dias letivos previstos no 
calendário escolar do ano em curso.    

Mantém atualizada a Apólice de Seguro dos veículos que executam o serviço de 
Transporte Escolar (seguro de responsabilidade civil) para os passageiros. 

   

A empresa contratada cumpre as disposições contidas no Código de Trânsito 
Brasileiro, em especial o disposto no Capítulo XIII – Condução de Escolares, (artigos 
136,137,138 e 139). 

   

O uso do veículo do Transporte Escolar é utilizado exclusivamente para o Transporte 
dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal e entidades 
filantrópicas conveniadas, ou pessoas devidamente autorizadas para a fiscalização 
dos serviços. 

   

Encaminha à COGESTE mensalmente planilha de execução dos serviços para 
aprovação e emissão da Nota Fiscal.    

Comunica oficialmente à COGESTE as anormalidades ocorridas na execução do 
serviço de Transporte Escolar. 

   

M
O

T
O

R
IS

T
A

 /N
IT

O
R

 Mantém os veículos bem boas condições de uso, conservação e higiene.    
Mantém atualizado a frequência, diária, dos alunos que são transportados em seu veículo.    
Observa rigorosamente o horário de entrada e saída dos turnos de funcionamento 
(matutino, vespertino e noturno) das escolas definidas para o atendimento, bem 
como os horários de partida e chegada dos veículos em cada percurso, de forma 
que os alunos estejam nas escolas 10 (dez) minutos antes do início das aulas. 

   



    
 
 

MUNICÍPIO DA SERRA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

10 
 

 

Responsabiliza-se pelo zelo e cuidado, com os alunos, durante todo trajeto (ida e 
volta) percorrido.  

   

Responsabiliza-se pelas penalidades sofridas em caso de infração no trânsito.    
Estão munidos dos respectivos documentos de habilitação, Crachá (com o nome 
legível), documento do veículo, bem como uniformizados durante a execução dos 
serviços prestados.  

   

V
E

ÍC
U

L
O

S
 

O ano de fabricação dos veículos, utilizados na execução dos serviços, respeitam o 
estabelecido no contrato. 

   

A lotação dos veículos do Transporte Escolar obedece ao estabelecido no certificado 
de registro de veículo - CRV. 

   

Os veículos que executam o serviço de Transporte Escolar atendem o Art. 136 do 
Código de Transito Brasileiro - CBT.  

   

Os veículos possuem seguro obrigatório.    
Observações Gerais: 
 

Responsável pelas Informações:___________________________________________________.                     Função:____________________________________ 

Data: ___/___/____.            ___________________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável pelo Controle Interno/SEDU 
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ANEXO II 

 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
Assunto: TRANSPORTE ESCOLAR 
Código: SED-NP 02. Data de Elaboração: 16/12/2013 
Versão: 02.     Data de Aprovação: 30/09/2015      

RELAÇÃO DE ALUNOS QUE NECESSITARÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ANO _____ 
 

NOME DA UNIDADE DE ENSINO_______________________________________________________________________________________________________ 

NOME DO GESTOR DA UNIDADE DE ENSINO:______________________________________________ASSINATURA:___________________________________ 

DATA DO PREENCHIMENTO: ___/___/___ 

Nº DE 
ORDEM NOME DO ALUNO ENDEREÇO COMPLETO 

POSSUI 
DEFICIÊNCIA 

GRUPO/ 
TURMA 

OU 
ANO/ 

TURMA 

TURNO 

SIM OU 
NÃO TIPO MAT VESP NOT 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da Unidade de Ensino 

ORIENTAÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO: 
1. O formulário deverá ser preenchido e assinado pelo Gestor da Unidade de Ensino, devendo ainda 

conter o carimbo da Unidade de Ensino. 
2. Nos endereços dos alunos deverão constar: Nome da rua, número e bairro. 
3. No campo que se destina ao registro sobre a existência do estudante ser deficiente, quando for 

preenchido afirmativamente, deverá ser preenchida a 2ª coluna, citando o tipo de deficiência; 
4. As denominações GRUPO/TURMA OU ANO/TURMA deverão ser registradas respeitando a 

escolaridade do aluno (Grupo/Turma para as turmas da Educação Infantil, Ano/Turma para as 
turmas do Ensino Fundamental).  
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SEDU SEAD SEPLAE COAD 

 
                 Início  
 
 

  
 

 
 

 

 

UNIDADE DE ENSINO 
Realiza levantamento dos alunos 
matriculados na Unidade de Ensino que 
necessitam de Transporte Escolar, 
conforme ANEXO II e encaminha à 
COGESTE/SEDU.  

COGESTE/SEDU 
Recebe o levantamento dos alunos – 
Anexo II, compila e define as Rotas e 
Itinerários a serem executados pelo 
Transporte Escolar, bem como especifica 
o número de veículos para atendimento à 
demanda existente. Encaminha ao 
Secretário da pasta da Educação, 
solicitando abertura de processo 
licitatório. 

SEDU/GAB 
Analisa a solicitação, se não aprovado 
retorna à COGESTE para adequações 
necessárias ou, se aprovado, autoriza 
abertura de Processo Licitatório e 
devolve o ofício à COGESTE para 
elaborar o Termo de Referência. 

COGESTE/SEDU 
Recebe o ofício, elabora o Termo de 
Referência definindo, dentre outros 
aspectos, os lotes (se for o caso), 
veículos: quantitativo e especificação 
(ônibus, Kombi ou van), a partir do 
quantitativo de alunos informados no 
Anexo II, bem como a quilometragem 
diária, visando à aquisição dos serviços a 
serem executados. Encaminha à 
SEDU/GAB ofício justificando a despesa 
e minuta do Termo de Referência para 
análise. 

 

   

  

 
 

SEDU/GAB 
Analisa o Termo de Referência; se 
não aprovar retorna à COGESTE para 
adequações necessárias ou, se 
aprovar, encaminha a SUBRH/GRM 
para providenciar os orçamentos, 
elaborar o mapa de apuração de 
preços e, posteriormente, o Pedido de 
Autorização de Despesa - PAD. 

SUBRH/GRM 
Recebe os documentos. Inicia os 
procedimentos administrativos, 
elabora o Mapa comparativo de 
preços com média dos custos dos 
serviços, elabora o Pedido de 
Autorização de Despesa – PAD 
encaminha os documentos à 
SEDU/GAB para análise e possível 
aprovação. 

SEDU/GAB 
Recebe a documentação e analisa; se 
não aprovar retorna a SUBRH/GRM 
para as adequações necessárias ou, 
se aprovar, assina e encaminha ao 
Fundo Municipal de Educação - FME 
para informar a dotação orçamentária 
e fonte de recurso na qual ocorrerá 
essa despesa. 

SEDU/FME 
Recebe os documentos para abertura 
do Processo licitatório, informa a 
disponibilidade orçamentária e fonte 
de recurso na qual ocorrerá a 
despesa e encaminha a 
documentação à SEDU/GAB para 
autorização de reserva. 

SEDU/GAB 
Recebe a documentação e assina a 
autorização da reserva orçamentária 
e encaminha à SEAD/ Protocolo Geral 
para abertura do Processo 
Administrativo direcionando o 
Processo a Secretaria de 
Planejamento - SEPLAE/DPEF.  

 
 

  
 
 

SEAD/PROTOCOLO GERAL 
Protocoliza gerando Processo 
Administrativo, encaminha o processo 
à SEPLAE, para avaliação e aprovação 
do Comitê de Gestão Orçamentária – 
COAD. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SEPLAE 
Recebe e encaminha o processo para 
avaliação e aprovação da despesa ao 
Comitê de Gestão Orçamentária - COAD. 

 
 

 
 
 
 

 
 

COAD 
Recebe o processo e analisa a 
realização da despesa. Se não aprovado 
retorna à SEDU/GAB para adequações 
necessárias, ou, se aprovando, 
encaminha à Secretaria Municipal de 
Administração - SEAD/Departamento de 
Administração de Materiais - DAM para 
integralização no Sistema. 

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 
Sistema: SISTEMA DE EDUCAÇÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Assunto: TRANSPORTE ESCOLAR 
Código: SED-NP 02. Data de Elaboração: 16/12/2013 
Versão: 02.     Data de Aprovação: 30/09/2015      

ANEXO III 
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SEAD SEPLAE/DPF PROGER SEDU SEFA SEAD - SEDU 

 

 

 

 

 
 

SEAD/DAM 
Recebe e Integraliza o Processo no 
sistema e encaminha para a 
SEPLAE/DPF. 

SEAD/DAM 
Recebe o processo, elabora o edital e 
a minuta do contrato e demais 
providências quanto aos 
procedimentos legais para Aquisição 
dos serviços. Encaminha o processo 
à Procuradoria Geral do Município - 
PROGER para análise e parecer 
quanto à legalidade dos Termos do 
edital e à minuta do contrato. 

SEAD/DAM 
Recebe o processo e, se necessário, 
faz as devidas correções 
considerando o Parecer da PROGER. 
Realiza o procedimento licitatório 
observando as normas de 
procedimentos da Comissão 
Permanente de Licitação, procede 
com as fases do certame até a 
adjudicação e encaminha o processo 
a SEDU/GAB para vistoria técnica 
nos veículos e análise da 
documentação prevista no Termo de 
Referência dos serviços a serem 
contratados.  

SEAD/DAM 
Recebe o processo e analisa o 
Relatório de Vistoria da COGESTE; 
se negativo, desclassifica a empresa 
e convoca a próxima empresa 
ganhadora do certame ou, se 
positivo, declara vencedora a 
empresa e encaminha o processo 
com o Termo de Adjudicação e 
Homologação à SEDU/GAB para 
análise e assinatura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPLAE/DPF 
Recebe o processo e emite 
a Reserva de empenho e 
encaminha o processo para 
a SEAD/DAM para 
providências com relação 
ao processo licitatório. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGER 
Recebe o processo, analisa e 
emite parecer referente às 
questões legais do edital e da 
minuta do contrato. Se 
desaprovar encaminha o 
processo à SEAD/DAM para 
as correções necessárias ou, 
se aprovar, encaminha o 
processo à SEAD/DAM para 
realizar o procedimento 
licitatório observando as 
normas de procedimentos da 
Comissão Permanente de 
Licitação - CPL. 

 

 
 

 
 

SEDU/GAB 
Recebe o processo e encaminha 
à COGESTE para proceder à 
vistoria técnica e análise da 
documentação prevista no 
Termo de Referência dos 
serviços a serem contratados 
como condição para 
adjudicação e homologação do 
ato. 

COGESTE/SEDU 
Recebe o processo procede à 
vistoria técnica e analisa a 
documentação prevista no 
Termo de Referência dos 
serviços a serem contratados, 
emite Relatório de Vistoria e 
encaminha a SEAD/DAM para 
providências legais e 
necessárias.  

SEDU/GAB 
Recebe o processo e analisa o 
Termo de Adjudicação e 
Homologação, não concordando 
com o Termo de Adjudicação e 
Homologação, retorna a 
SEAD/DAM para adequação, 
concordando assina 
homologando o certame. 
Encaminha a SEFA autorizando 
a emissão de empenho. 

SEDU/GAB 
Recebe o processo e assina o 
contrato. Encaminha o processo 
à SEAD/DAM para assinatura do 
contrato pelo representante 
legal da empresa vencedora do 
Certame e emite ordem de 
fornecimento do serviço. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

SEFA 
Recebe o processo, emite o 
empenho e encaminha à 
SEAD/DAM para emissão do 
contrato. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SEAD/DAM 
Recebe o processo emite o 
contrato. Encaminha o Processo 
à SEDU/GAB para a assinatura 
do contrato. 

SEAD/DAM 
Recebe o processo e convoca o 
representante legal da empresa 
vencedora do certame para 
assinatura do contrato. Emite a 
ordem de fornecimento para 
realização do serviço e 
encaminha o processo para a 
COGESTE realizar o 
acompanhamento da execução 
do contrato.  

COGESTE/SEDU 
No período de execução do 
contrato procede à vistoria, 
fiscalização e avaliação dos 
serviços, bem como fiscaliza, 
periodicamente documentação: 
dos veículos, dos motoristas e 
monitores mantendo 
atualizados. Atesta os serviços 
prestados mensalmente de 
acordo com a quilometragem 
diária rodada em cada 
Lote/linha. 
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Aprovação: 

 
 
 

 
   

 Assinatura e carimbo da Secretaria Municipal de Saúde  Assinatura e carimbo da Controladoria Geral do Município   
 
 
 

1. Finalidade: 
Estabelecer os procedimentos e controles na prescrição e dispensação de medicamentos no âmbito dos 
serviços de saúde da Secretaria de Saúde de Serra - SESA. 
 

2. Abrangência: 
Todas as Unidades pertencentes à Rede de Serviço Municipal do Sistema Único de Saúde - SUS da 
SESA 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição Federal. 
Lei Orgânica do Município. 
Lei Federal n° 9.787/1999.  

Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento 
genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. 

Lei nº. 5.081 de 24 de agosto de 1966. 
O exercício da Odontologia no território nacional é regido pelo disposto na presente Lei. 

Lei nº. 5.991 de 17 de dezembro de 1973. 
Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá 
outras providências. 

Lei nº. 7.498 de 25 de junho de 1986. 
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências 
Lei nº. 9.787 de 10 de fevereiro de 1999. 
Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento 
genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providência. 
Portaria MS nº. 3.916 de 30 de outubro de 1998. 

     Aprovar a Política Nacional de Medicamentos. 
Portaria SVS/MS nº. 344 de 12 de maio de 1998. 
Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 

Portaria SVS/MS nº 354, de 15 de agosto de 1997. 
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Regulamentar o registro, a produção, a fabricação, a comercialização, a exposição à venda, a prescrição e a 
dispensação dos produtos à base de talidomida. 

Portaria SVS/MS nº. 06 de 29 de janeiro de 1999. 
Aprova a Instrução Normativa da Portaria SVS/MS n.º 344 de 12 de maio de 1998 que instituiu o Regulamento 
Técnico das substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 

Portaria GM nº. 648 de 28 de março de 2006. 
Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização 
da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS). 

Portaria nº. 1.625 de 10 de julho de 2007. 
Altera atribuições dos profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF dispostas na Política Nacional de 
Atenção Básica. 
Resolução ANVISA nº. 328 de 22 de julho de 1999. 
Dispõe sobre requisitos exigidos para a dispensação de produtos de interesse à saúde em farmácias e drogarias.  
Lei nº 2360/2001, de 15 Janeiro de 2001. 
Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra e dá outras Providências.  

Decreto Municipal vigente que Homologa Relação de Medicamentos Essenciais do Município da Serra. 

Homologa a Relação de Medicamentos Essenciais do Município da Serra – REMES e a institui como instrumento 
valioso e norteador da Política de Medicamentos da Serra; 

Portaria Municipal vigente que dispõe sobre as normas técnicas e administrativas da Prescrição e 
Dispensação de Medicamentos. 

Dispõe sobre as normas técnicas e administrativas relacionadas à prescrição e dispensação de medicamentos e dá 
outras providências quanto à normatização da Assistência Farmacêutica no município da Serra 

4. Conceitos: 
Dispensação de Medicamentos - É o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais 
medicamentos a um paciente, geralmente como resposta a apresentação de uma receita elaborada por 
um profissional autorizado. Neste ato o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado 
do medicamento. São elementos importantes da orientação, entre outros, a ênfase no cumprimento da 
dosagem, a influência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de 
reações adversas potenciais e as condições de conservação dos produtos. 
Medicamento - É toda substância ou associação de substâncias utilizadas para modificar ou explorar 
sistemas fisiológicos ou estados patológicos, para o benefício do receptor. Produto farmacêutico, 
tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa, de controle ou para fins 
de diagnóstico. 
Prescrição - É um documento escrito pelo profissional da saúde devidamente habilitado e dirigido ao 
farmacêutico, definindo o fármaco a ser utilizado pelo paciente, com a respectiva dosagem e duração do 
tratamento.  
Profissional de Saúde Prescritor - Cirurgião-Dentista, Enfermeiro e Médico da rede de serviços 
municipal do SUS. 
Prescritores: profissionais de saúde credenciados para definir o medicamento a ser usado. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 

Compete à SESA controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento; 

Compete à Gerência Farmacêutica revisar, sempre que necessário, a presente Norma de Procedimento. 
 
6. Procedimentos: 

6.1 - Usuário/Paciente do SUS  
6.1.1 - Procura a Farmácia da Unidade de Saúde referenciada na sua região para ter acesso ao 

tratamento prescrito, com o receituário medico em duas vias. 
6.1.1.1 - Caso não seja munícipe da Serra, somente será atendido pela Farmácia da Unidade 

de Saúde se atendido pela rede de serviço de saúde da Serra. 
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6.2 – Farmácia das Unidades de Saúde  
6.2.1 - Recebe o usuário/paciente verificando se ele possui a prescrição médica e o documento de 

identificação (cartão de consulta da Unidade de Saúde, cartão SUS ou comprovante de 
residência). 

6.2.2 - Analisa e interpreta a prescrição, verificando se a mesma atende a Portaria Municipal 20/2012 
vigente que dispõe sobre as normas técnicas e administrativas da Prescrição e Dispensação 
de Medicamentos, observando: Número do prontuário; nome do paciente; data da prescrição; 
assinatura e carimbo do prescritor; nome do medicamento conforme DCB; duração de 
tratamento; validade da receita e rasuras. 

6.2.3 - Verifica atentamente o nome dos medicamentos, a concentração e a posologia. 
6.2.3.1 - Caso haja dúvidas, incompatibilidades ou qualquer outro problema relacionado à 

prescrição, o farmacêutico procura o prescritor, sempre que possível, e executa as 
devidas providências. 
6.2.3.1.1 - Se for possível resolver o problema, procede ao atendimento. 
6.2.3.1.2 - Se não for possível resolver o problema, imediatamente, solicita que o 

usuário/paciente aguarde o contato da Farmácia.  
6.2.3.2 - Caso não haja dúvidas, observa a disponibilidade do medicamento prescrito. 

6.2.3.2.1 - Se indisponível e não faz parte da padronização da instituição, orienta o 
usuário/paciente que o medicamento prescrito não é adquirido pelo 
município por não fazer parte da lista de medicamentos padronizados.  

6.2.3.2.2 - Se indisponível e faz parte da padronização da instituição: 
6.2.3.2.2.1 - Caso esteja disponível na rede municipal, porém indisponível na 

Unidade de Saúde, providencia o contato com a Farmácia e 
encaminha o usuário/paciente, conforme item 6.2.4. 

 6.2.3.2.2.2 - Caso não tenha disponibilidade, orienta o do motivo da falta.   
6.2.3.2.2 - Se disponível, procede ao registro da dispensação do medicamento para o 

paciente. 
6.2.4- Orienta o usuário/paciente, conforme cada situação. 
6.2.5 - Carimbar a receita, identificar com nome legível e datar pelo funcionário que dispensou o(s) 

medicamento(s) e anotar a quantidade dispensada; sendo a primeira via do paciente e a 
segunda via ou fotocopiada a da farmácia.  

6.2.6 - Retira o medicamento da prateleira, certificando-se que é o medicamento correto quanto a 
concentração, forma farmacêutica, aspectos físicos, validade e embalagem. 

6.2.7 - Entrega a quantidade suficiente para o tratamento, observando as recomendações da 
normalização vigente e o aspecto geral do medicamento, como por exemplo: aspecto físico, 
rotulagem, dosagem, entre outros. 

6.2.8 – Orienta o uso correto dos medicamentos. 
6.2.8.1 - Caso seja usuário/paciente de uso crônico de medicamentos, orienta-o a retornar a 

Farmácia de acordo com o tratamento prescrito. 
 7. Considerações Finais: 
7.1 - Todas as informações repassadas aos pacientes deverão ocorrer de forma clara e simples, tornando-

as compreensíveis em função das necessidades de cada indivíduo, do seu nível sócio-econômico e 
cultural e do tipo do medicamento prescrito e, também: 
a) explicar ao usuário/paciente sobre o medicamento prescrito e sua denominação genérica para 

facilitar seu reconhecimento; 
b) orientar sobre a via de administração, dosagem, horários, interações, duração do tratamento e se 

necessário, como preparar;  
c) informar sobre os riscos da não-adesão ao tratamento e necessidade de automonitoramento; 
d) orientar sobre conservação dos medicamentos; 
e) em alguns casos, salientar as reações adversas relevantes, riscos e precauções. 

7.2 - Nos atendimentos de HANSENÍASE E TUBERCULOSE, as farmácias de referência, para o 
atendimento ao programa de eliminação da hanseníase e de controle da tuberculose, deverão 
disponibilizar o elenco de medicamentos destes programas (exceto talidomida) para os respectivos 
ambulatórios mediante controle. A dispensação destes medicamentos é realizada no próprio 
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ambulatório por pessoal devidamente treinado, com registro em livro específico da data do 
fornecimento, nome do paciente, número do prontuário, medicamento fornecido, quantidade, 
posologia e prescritor.  

7.3 - Nos casos TALIDOMIDA utilizada para tratamento de reação hansênica tipo Eritema Nodoso ou Tipo 
II sob rigorosa observância a Portaria SVS/MS nº 354, de 15 de agosto de 1997, Portaria SVS/MS nº 
344 de 12 de maio de 1998 e legislação complementar, destacando-se que esta estará disponível na 
farmácia de referência da Talidomida. 

7.4 - Nos casos de ESQUITOSSOMOSE, para ser atendido o paciente deve ser encaminhado à farmácia 
de Carapina de posse da prescrição. São atendidas prescrições da rede pública ou privada de 
saúde, juntamente com a cópia da ficha de investigação, sendo necessários os seguintes dados: 
nome do paciente, endereço, idade, peso e provável local de contágio para prestação de contas junto 
à FUNASA e instituição fornecedora do medicamento. 

7.5 - Nos casos de LEISHMANIOSE E MALÁRIA, a Unidade de Saúde deve contatar a Vigilância em 
Saúde da SESA para receber as orientações para o acesso do paciente ao tratamento. 

7.6 – No atendimento ao Programa de Tabagismo, o paciente deve estar cadastrado e participar das 
reuniões realizadas nas Unidades de Saúde de Referência para o Programa. As prescrições dos 
medicamentos e adesivos de Nicotina são dispensadas na farmácia da Unidade de Saúde após as 
reuniões, o paciente deve apresentar o documento de identidade, seguindo as determinações da 
Portaria SVS/MS nº 344 de 12 de maio de 1998. 

7.7 - As farmácias das unidades de saúde do município da Serra estão autorizadas a receber 
medicamentos vencidos e em excesso dos usuários, separando-os dos demais e enviando ao 
Almoxarifado Central da Saúde para correto descarte ou remanejamento no caso de medicamentos 
em excesso. 

 7.8 - Fica expressamente proibida a retirada de medicamentos e materiais distribuídos a pacientes, 
exceto para atendimento no local, bem como efetuar a entrega sem receita médica e, ainda, eliminar 
qualquer documento de controle. 

7.9 - Essa Norma entrará em vigor em sua data de publicação. 
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Aprovação:  
      

 Carimbo e Assinatura da Secretária Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 
 

 Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município  
 

 

 
1. Finalidade: 

Estabelecer os procedimentos e rotinas de controle no que se refere à dispensação de materiais médico-
hospitalares no âmbito dos serviços de saúde da Secretaria de Saúde (SESA) de Serra. 

 
2. Abrangência: 

Todas as Unidades de Saúde pertencentes à SESA de Serra e Assistência Farmacêutica Municipal de 
Serra. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 

 

  Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. 

  Lei Orgânica do Município de Serra, artigos 190. 

  Lei Nº. 5.991, de 17 de dezembro de 1973. 
 Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e 
Correlatos, e dá outras Providências. 

  RDC Nº. 63, de 25 de novembro de 2011. 
 Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. 

  Lei Nº. 7.498, de 25 de junho de 1986. 
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. 

 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.991-1973?OpenDocument
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4. Conceitos: 
 

Dispensação - ato de fornecimento ao paciente do material médico hospitalar (clínico). 
 
Serviço de saúde - estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência à população na prevenção 
de doenças, no tratamento, recuperação e na reabilitação de pacientes. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 

Compete à SESA controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento. 
 
6. Procedimentos: 

6.1 - Usuário do Serviço de Saúde 

6.1.1 O usuário procura o Serviço de Saúde com a demanda específica; 

6.2 – Serviço de Saúde 

6.2.1 – O enfermeiro recebe e avalia a demanda específica do usuário: 

6.2.1.1 Sendo usuário no serviço de saúde: 

6.2.1.1.1 - O enfermeiro encaminha ao setor pertinente para atendimento (sala de 
procedimentos ou de curativos). 

6.2.1.2 Sendo usuário domiciliar: 

6.2.1.2.1 - O enfermeiro providencia o cadastro de novos pacientes utilizando o 
formulário padrão (anexo II) e ou atualiza quando necessário, mantendo o registro na 
unidade de saúde para seu controle e acompanhamento; 

6.2.1.2.2 - O enfermeiro mensalmente realiza nova avaliação, suspende 
temporariamente, cancela ou continua o fornecimento do material conforme a 
condução do caso; 

6.2.2 – Mensalmente o serviço de saúde avalia as solicitações e com base no histórico de 
demandas, bem como estoque disponível, solicita ao almoxarifado central a relação de materiais 
necessários. 

6.3 – Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde: 

6.3..1 - O Almoxarifado Central da Saúde, mensalmente avalia a quantidade total de material a ser 
enviada ao serviço.  

6.3.2 - Realiza a inserção dos pedidos no sistema SMAR-APD AM; 

6.3.3 - Realiza a conferência do material a ser disponibilizado e envia ao Serviço de Saúde.  

6.4–Serviço de Saúde 

6.4.1 Recebe o material do almoxarifado; 

6.4.2 - Avalia os cadastros realizados e solicitações de pedidos, individualizando o material 
correspondente às solicitações; 

6.4.3 – Comunica ao paciente ou familiar da chegada do material para retirada do material. 

6.5 – Usuário do Serviço de Saúde (Paciente domiciliar) 

6.5.1 – Recebe o material para utilização e orientações quanto ao uso do mesmo. 

 
7. Considerações Finais: 

7.1 - O Enfermeiro deverá solicitar materiais que estejam na listagem pré-determinada de materiais 
disponíveis para dispensação para pacientes domiciliares (anexo III).  

7.2  - Essa Norma entrará em vigor em sua data de publicação. 
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ANEXO ll 

 
 

CADASTRO DE PACIENTES DOMICILIARES 
 
 

(   ) NOVO CADASTRO                                       (   ) RECADASTRAMENTO   
(   ) CANCELAMENTO                                         (   ) ALTERAÇÃO DE MATERIAL 
 
 
UNIDADE DE SAÚDE: _____________________________________________________________  
 
PACIENTE: ______________________________________________________________________ 
 
TELEFONE DE CONTATO: _________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO: 
________________________________________________________________________________ 
 
 
  
 
ITEM MATERIAL TAMANHO QUANTIDADE 
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Descrição da ferida/justificativa do material:  
 
 
 
 
 
 
 
Data: ___/____/_________ 
 
 
 
Enfermeira(o) Responsável e Carimbo: _______________________________________________ 
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ANEXO III 

 
 
 
TAB. 1 - Lista dos materiais disponíveis para pacientes domiciliares 
DESCRIÇÃO 

ABAIXADOR DE LINGUA 
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + ASSOC. 
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA 

AGUA DESTILADA 500 ml 
AGULHA  40X12 

AGULHA 13 X 4,5 

AGULHA 25 X 7 

ALCOOL 70% 1.000 ML 

ALGODÃO 500G 

ATADURA DE CREPOM 10 CM 

CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA 10 ML 

CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML 

CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML 

COLETOR DE URINA SIST. ABERTO 

COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 

COMPRESSA GAZE ÉSTERIL 7,5 X 7,5  
DISPOSITIVO PARA IRRIGAÇÃO  
DISPOSITIVO URINÁRIO - URIPEN Nº 5 

DISPOSITIVO URINÁRIO - URIPEN Nº 6 

EQUIPO MACROGOTAS 

EQUIPO PARA DIETA ENTERAL 

ESPARADRAPO 4,5cm x 10m 

FENOTEROL SOL. NEBULIZAÇÃO 

FITA ADESIVA HOSPITALAR - CREPOM 

FITA HIPOALERGÊNICA - MICROPORE 

FOSFATO DE SÓDIO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 

FRASCO PARA DIETA ENTERAL 

GLICOSE HIPERTONICA 50% 10 ML 

IODOPOVIDONA TÓPICO FRASCO 100 ML 

IPRATRÓPIO SOL. NEBULIZAÇÃO 

LIDOCAINA 2% GELÉIA 

LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 

LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 

LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 

LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA P 
LUVA DE PROCEDIMENTO P 
LUVA DE PROCEDIMENTO M  
LUVA DE PROCEDIMENTO G 
MÁSCARA CIRÚRGICA CX C/ 50 UNIDADES 
SERINGA DESC. 0,5 ML 
SERINGA DESC. 1 ML 
SERINGA DESC. 3 ML 
SERINGA DESC. 5 ML 
SERINGA DESC. 10 ML 

Continua 
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Continuação 
 
 

TAB. 1 - Lista dos materiais disponíveis para pacientes domiciliares 
DESCRIÇÃO 

SERINGA DESC. 20 ML 
SONDA FOLLEY Nº10 
SONDA FOLLEY Nº12 
SONDA FOLLEY Nº14 
SONDA FOLLEY Nº16 
SONDA FOLLEY Nº18 
SONDA FOLLEY Nº20 
SONDA FOLLEY Nº22 
SONDA GÁSTRICA Nº12 
SONDA GÁSTRICA Nº14 
SONDA GÁSTRICA Nº16 
SONDA GÁSTRICA Nº20 
SONDA NASOENTERAL Nº12 
SONDA URETRAL Nº 06  
SONDA URETRAL Nº 08 
SONDA URETRAL Nº 10 
SONDA URETRAL Nº 12 
SONDA URETRAL Nº 14 
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Aprovação:  
      

 Carimbo e Assinatura da Secretária Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 
 

 Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município  
 

 

 
1. Finalidade: 

Estabelecer as rotinas relativas ao manejo dos resíduos de serviços de saúde da Secretaria Municipal 
de Saúde de Serra, observadas as suas características e riscos, contemplando os aspectos referentes 
a geração, segregação, identificação, acondicionamento, tratamento, transporte, armazenamento e 
disposição final, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos 
naturais e do meio ambiente. 

2. Abrangência: 
Todas as Unidades pertencentes à Rede de Serviço Municipal do Sistema Único de Saúde - SUS da 
Secretaria de Saúde - SESA. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição Federal. 
Lei Orgânica do Município. 
Portaria Municipal nº 20/SESA/2012, publicado no dia 19 de Outubro de 2012. 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 306/2004 da ANVISA, dispõe sobre o Regulamento 
Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços da saúde. 
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº. 283/2001. 
Resolução do CONAMA nº. 358/2005, dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos 
dos serviços de saúde e dá outras providências. 
Resolução    do    CONAMA    nº.    401/2008,    estabelece    os    limites    máximos    de    
chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional. 
Portaria do Ministério do Trabalho - MTE nº. 3.214 de 1977 (NR-32), Segurança e Saúde no Trabalho em 
Serviços de Saúde. 
Portaria  MS  344/98,  Regulamento  Técnico  sobre  substâncias  e  medicamentos  sujeitos  a  
controle especial. 
NBR   7500   da   ABNT   -   Identificação   para   o   transporte   terrestre,   manuseio,   
movimentação   e armazenamento de produtos. 
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Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

 
Decreto nº 7404, de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, 
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 
Logística Reversa, e dá outras providências. 

 
4. Conceitos: 

Resíduos de Saúde - São os provenientes de qualquer unidade que execute atividades: de natureza 
médico-assistencial humana ou animal; de pesquisas, desenvolvimento ou experimentação na área de 
farmacologia e saúde; com medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados; de necrotérios, 
funerárias e serviços de medicina legal; e de barreiras sanitárias. 
Segregação - Consiste na separação do resíduo no momento e local de sua geração, de acordo com as 
características físicas, químicas, biológicas, a sua espécie, estado físico e classificação. 
Acondicionamento - Consiste na embalagem dos resíduos segregados, de acordo com as suas 
características, em sacos e/ou recipientes impermeáveis à punctura, ruptura e vazamentos. 
Identificação - Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos 
contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos resíduos. 
Transporte Interno - É o traslado dos resíduos dos pontos de geração até o local destinado ao 
armazenamento temporário ou para coleta externa. 
Armazenamento Temporário - É a guarda temporária dos recipientes em local próximo aos pontos de 
geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento, e otimizar o translado entre os pontos 
geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta externa. 
Tratamento - É a aplicação de método, técnica ou processo que leve à redução ou eliminação do 
risco de causar doença. 
Armazenamento Externo - É a guarda dos recipientes até a realização da coleta 
externa. 
Coleta e Transporte Externo - É a remoção dos resíduos de saúde do abrigo de resíduos até a 
unidade de tratamento ou destinação final. 
Destino Final - É a disposição de resíduos no solo, obedecendo a critérios técnicos de construção e 
operação, e licenciamento em órgão ambiental competente. 
Pode ser feito pelos seguintes 
processos: 

• Aterro sanitário - É um processo utilizado para a disposição de resíduos sólidos no solo de 
forma segura e controlada, garantindo a preservação ambiental e a saúde pública. 

• Reciclagem - É o processo de transformação dos resíduos que utiliza técnicas de 
beneficiamento para reprocessamento ou obtenção de matéria-prima para fabricação de novos 
produtos. 

• Valas sépticas - É a técnica chamada de Célula Especial de resíduos de saúde e é 
empregada em pequenos municípios. Consiste no preenchimento de valas escavadas 
impermeabilizadas, com largura e profundidade proporcionais à quantidade de lixo a ser aterrada. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 

Compete à Secretaria de Saúde (SESA) - controlar e acompanhar a execução da presente 
Norma de Procedimento. 

Compete à Secretaria de Serviços (SESE) – executar a coleta e destinação final dos resíduos 
conforme a presente Norma de Procedimento 

6. Procedimentos: 

 
6.1 - Unidade Geradora de Resíduos 

    6.1.1 - Elabora o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, obedecendo a          

    critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza  
    urbana. 
6.1.1.1 - A Unidade deve manter cópia do PGRSS disponível para consulta sob solicitação da autoridade 
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sanitária ou ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes e do público em geral. 
6.1.2 - Identifica e classifica os resíduos com base nas Resoluções do CONAMA nº 275/2001 e nº 
358/2005 e RDC nº. 306/2004 da ANVISA, conforme item 7.1. 

6.1.3 - Segrega os resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, 
químicas, biológicas, seu estado físico e os riscos envolvidos 

6.1.4 - Acondiciona os resíduos segregados em sacos ou recipientes, compatíveis com a geração diária de 
cada tipo de resíduo e com o processo de tratamento, que evitem vazamentos e resistam às ações de 
punctura e ruptura. 
6.1.5 - Disponibiliza os resíduos em local apropriado para recolhimento pela SESE. 
6.1.5.1 – Os resíduos do Grupo B gerados na rede SESA, deverão ser encaminhados ao 
Almoxarifado Central da Saúde. 
 
6.2 – Secretaria de Serviços 
6.2.1- Recolhe os resíduos nas Unidades Geradoras de Resíduos, seletivamente, por meio de veículo 
específico. 
6.2.2 - Encaminha os resíduos à Central de Tratamento, para incineração e aterro. 
7. Considerações Finais: 

7.1 - Identificação dos resíduos por 
grupo: 

7.1.1  -  Grupo  A  -  Resíduos  Infectantes  -  Identificado  pelo  símbolo  de  substância  infectante, 
constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. 
Cor da Embalagem: Saco branco Leitoso e/ou Saco vermelho. 

7.1.1.1 - Subgrupo 
A1: 

a)   Devem ser inicialmente acondicionados de maneira compatível com o processo de 
tratamento a ser utilizado; 

b)   Esses resíduos não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio; 
c)   Devem ser submetidos a tratamento por meio de autoclavação e posteriormente 

acondicionados  em  saco  branco  leitoso,  que  devem  ser  substituídos  quando 
atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas; 

d) Resíduos resultantes da atividade de vacinação, após tratamento devem ser 
desprezados em recipiente rígido resistente a punctura, ruptura e vazamento; 

e)   Os resíduos da classe de risco 4 (Apêndice I) devem ser acondicionados em saco 
vermelho e após tratamento por meio de autoclavação devem ser acondicionados 
em saco branco leitoso para posterior descarte; 

f)  Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 
contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e 
aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras de laboratório 
contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do 
processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma 
livre, devem ser acondicionados em saco vermelho e após tratamento por meio de 
autoclavação devem ser acondicionados em saco branco leitoso para posterior 
descarte. 

7.1.1.2 - Subgrupo 
A2: 

a)   Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final; 
b)   Devem ser submetidos a tratamento por meio de autoclavação e posteriormente 

acondicionados em saco branco leitoso, identificados com os seguintes dizeres: 
“PEÇAS ANATÔMICAS DE ANIMAIS”; 

c)   Resíduos classe de risco 4 devem ser submetidos a autoclavação e 
posteriormente encaminhados para incineração. 

7.1.2 - Observação: os resíduos do Grupo A, gerados pelos serviços de assistência domiciliar da 
rede de saúde de Serra, devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de 
atendimento e encaminhados ao estabelecimento de saúde de referência. 

7.1.3 - Grupo B - Resíduos Químicos - Identificado por meio do símbolo de risco associado, de 
acordo com a NBR 7500 da ABNT, e com discriminação de substância química e frases de risco. 
Embalagem original ou embalagem específica. 
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a)   Os resíduos de substâncias químicas constantes do Apêndice II, quando não fizerem parte de 
mistura química, devem ser obrigatoriamente segregados e acondicionados de forma isolada; 

b)   Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material 
compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e 
vedante, e identificados; 

c)   Os  resíduos  sólidos  devem  ser  acondicionados  em  recipientes  de  material  rígido, 
adequados para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características físico- 
químicas e seu estado físico, e identificados; 

d)   Os  resíduos  químicos  dos  equipamentos  automáticos  de  laboratórios  clínicos  e  dos 
reagentes de laboratórios clínicos devem ser acondicionados em recipientes com características 
descritas acima e encaminhados a disposição final; 

e) As embalagens secundárias não contaminadas pelo produto devem ser fisicamente 
descaracterizadas e acondicionadas como resíduo do Grupo D, podendo ser encaminhadas 
para processo de reciclagem; 

f)    As embalagens e materiais contaminados por substâncias caracterizadas como resíduos 
químicos que apresente risco à saúde e ao meio ambiente devem ser tratados da mesma forma 
que a substância que as contaminou; 

g)   Resíduos de produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 
imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antirretrovirais, quando descartados por 
serviços da rede de saúde ou apreendidos, devem ser encaminhados para disposição final de 
acordo com o estado físico e em recipientes com características descritas acima; 

h) Os resíduos de produtos e de insumos farmacêuticos, sujeitos a controle especial, especificados 
na Portaria MS 344/98 e suas atualizações devem ser encaminhados ao Almoxarifado Central 
da Saúde; 

i)    Reveladores e fixadores devem ser acondicionados de forma isolada em recipientes com 
características descritas acima (resíduos líquidos); 

j)    Pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo chumbo (Pb), cádmio (Cd) e mercúrio (Hg) e 
seus compostos devem ser acondicionados de forma isolada em recipientes com características 
descritas acima para posterior repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem, 
diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento 
ou disposição final ambientalmente adequada; 

k)   Resíduos  de  mercúrio  devem  ser  acondicionados  em  recipientes  com  características 
descritas acima sob selo d’água; 

l)    Resíduos  químicos  no  estado  sólido  que  não  apresentam  risco  à  saúde  ou  ao  meio 
ambiente devem ser acondicionados em recipientes com características descritas acima e 
encaminhados a disposição final; 

m)  Resíduos  químicos  no  estado  líquido  que  não  apresentam  risco  à  saúde  ou  ao  meio 
ambiente podem ser lançados na rede coletora de esgoto; 

n)   Os resíduos do Grupo B, gerados pelos serviços de assistência domiciliar da rede de 
saúde de Serra, devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de 
atendimento e encaminhados ao estabelecimento de saúde de referência. 

7.1.4 - Grupo C - Rejeitos Radioativos - Não há geração. 
7.1.5 - Grupo D - Resíduos Comuns - Destinados à reciclagem ou reutilização, a identificação deve ser 

feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes, usando código de cores e suas 
correspondentes nomeações: 
a)   azul - resíduo reciclável (papéis, plástico, vidro, etc); 
b)   preto - resíduo úmido. 

7.1.6 - Grupo E - Resíduos Perfurocortantes - Identificado pelo símbolo de substância infectante, 
constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, 

acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta 
o resíduo. 
a)   Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente, dos demais tipos 

de resíduos, no local de sua geração, imediatamente após o uso ou necessidade de 
descarte, em recipientes, rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, 
devidamente   identificados,   sendo   expressamente   proibido   o   esvaziamento   desses 
recipientes para o seu reaproveitamento; 
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b)   As agulhas devem ser desprezadas juntamente com as seringas, sendo proibido encapá-
las ou proceder a sua retirada manualmente; 

c)   Os  recipientes  devem  ser  descartados  quando  o  preenchimento  atingir  2/3  de  sua 
capacidade; 

 
Os resíduos do Grupo E, gerados pelos serviços de assistência domiciliar da rede de saúde de Serra, 

devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento e encaminhados ao 
estabelecimento de saúde de referência. 

 
7.2 - O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduos deve ser capacitado na ocasião 

de sua admissão e mantido sob educação continuada para as atividades de manejo de resíduos, 
incluindo a sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e dos ambientes. 

 
7.3 - APÊNDICE I - Classificação de Agentes Etiológicos Humanos e Animais - CLASSE DE RISCO 4. 

 

BACTÉRIAS Nenhuma 

FUNGOS Nenhum 

PARASITAS Nenhum 

VÍRUS E MICOPLASMAS Agentes   da   Febre   Hemorrágica   (Criméia-Congo,   Lassa,   Junin, 
Machupo, Sabiá, Guanarito e outros ainda não identificados) 

 Encefalites  transmitidas  por  carrapatos  (inclui  o  vírus  da  Encefalite 
primavera-verão Russa, Vírus da Doença de 

 Kyasanur, Febre Hemorrágica de Omsk e vírus da Encefalite da Europa 
Central). 

 Herpesvírus simiae (Monkey B vírus) 

 Mycoplasma agalactiae (caprina) 
 Mycoplasma mycoides (pleuropneumonia contagiosa bovina) 

 Peste eqüina africana 
 Peste suína africana 

 Varíola caprina 
 Varíola de camelo 

 Vírus da dermatite nodular contagiosa 
 Vírus da doença de Nairobi (caprina) 

 Vírus da doença de Teschen 
 Vírus da doença de Wesselsbron 

 Vírus da doença hemorrágica de coelhos 
 Vírus da doença vesicular suína 

 Vírus da enterite viral dos patos, gansos e cisnes 
 Vírus da febre aftosa (todos os tipos) 

 Vírus da febre catarral maligna 
 Vírus da febre efêmera de bovinos 

 Vírus da febre infecciosa petequial bovina 
 Vírus da hepatite viral do pato 

 Vírus da louping III 
 Vírus da lumpy skin 

 Vírus da peste aviária 
 

 Vírus da peste bovina 

 Viris da peste dos pequenos ruminantes 
 Vírus da peste suína clássica (amostra selvagem) 

 Vírus de Marburg 
 Vírus de Akabane 
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 Vírus do exantema vesicular 
 Vírus Ebola 

Observação: os microorganismos emergentes que venham a ser identificados deverão ser 
classificados neste nível até que os estudos estejam concluídos. 

 

7.4 - APÊNDICE II - Substâncias que devem ser segregadas separadamente: 
a)  Líquidos inflamáveis; 
b)  Ácidos; 
c)  Bases; 
d)  Oxidantes; 
e)  Compostos orgânicos não halogenados; 
f)   Compostos orgânicos halogenados; 
g)  Óleos; 
h)  Materiais reativos com o ar; 
i)   Materiais reativos com a água; 
j)   Mercúrio e compostos de Mercúrio; 
k)  Brometo de etídio; 
l)   Formalina ou Formaldeído; 
m)  M istura 
sulfocrômica;  

n)  Resíduo fotográfico;  

o)Soluçõe aquosas; 
p) corrosiva; 
q)Explosivas; 
r)  venenos; 
s)  Carcinogênicas, Mutagênicas e Teratogênicas; 
t)   Ecotóxicas; 
u)  Sensíveis ao choque; 
v)  Criogênicas; 
w)  Asfixiantes; 
x)  De combustão espontânea; 
y)  Gases comprimidos; 
z)  Metais pesados. 
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Aprovação:  
      

 Carimbo e Assinatura da Secretária Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 
 

 Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município  
 

 

 
1. Finalidade: 

Estabelecer os procedimentos para o Serviço de Transporte Sanitário de Usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) do Município de Serra. 

 
2. Abrangência: 

Todos os estabelecimentos de saúde da estrutura organizacional da SESA. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 

  Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. 

  Lei Orgânica do Município de Serra. 

  Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

  Resoluções do Conselho Federal de Medicina – CFM nº 1.671/2003 e nº 1.672/2003. 

  Portaria GM/MS nº 2.048/2002. 

  Portaria GM/MS nº 1.010/2012. 
 
4. Conceitos: 

Central de Transporte Sanitário (CTS) – É um serviço da Prefeitura Municipal de Serra, com objetivo de 
atender aos munícipes de Serra, cuja característica principal é a remoção em caráter eletivo para usuários 
em tratamento de saúde pelo SUS. 
Transporte Eletivo – É o transporte de caráter ambulatorial programado e com agendamento prévio, 
podendo ser para tratamento contínuo ou esporádico. 
Transporte de Urgência de Básica – É a remoção de usuários do SUS em caráter de urgência de baixa 
gravidade/complexidade originada pelos Estabelecimentos de Saúde do município de Serra para 
encaminhamento às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e/ou Maternidade, através das unidades de 
Suporte Básico. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.991-1973?OpenDocument
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Transporte de Alta Hospitalar – É o transporte de caráter ambulatorial programado e com agendamento 
prévio para usuários do SUS, munícipes de Serra, de alta hospitalar. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 

Compete à SESA controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento; 

Compete à Gerência de Urgência e Emergência fiscalizar a execução dos procedimentos realizados na 
presente Norma de Procedimento; 

Compete à Superintendência de Atenção à Saúde revisar sempre que necessário a Norma de 
Procedimento. 

 
6. Procedimentos: 

Transporte Eletivo: Solicitação e Atendimento 

6.1 – Usuário do SUS – Munícipe de Serra  

6.1.1 O usuário acessa a Central de Transporte Sanitário (CTS) através do 0800 0812 192 e solicita 
o agendamento do transporte eletivo, com no mínimo 72 horas de antecedência, de segunda a 
sexta-feira. 

6.2 – Equipe da Central de Transporte Sanitário (CTS), composta por um condutor e um 
enfermeiro 

6.2.1 Recebe e avalia a solicitação; 

6.2.2 Define o tipo de transporte mais adequado para atender ao usuário (van ou veículo de suporte 
básico); 

6.2.3 De acordo com a disponibilidade para o dia e horário da solicitação, realiza o agendamento. 

6.3 – Equipe Responsável pela Efetivação do Transporte Sanitário 

6.3.1 Equipe de motorista e auxiliar de enfermagem recebe os agendamentos autorizados e 
programa o atendimento organizando as equipes e veículos; 

6.3.2 Preenche formulário próprio do serviço, com a saída e retorno do atendimento; 

6.3.3 Após o atendimento, a equipe responsável devolve o formulário devidamente preenchido e 
assinado pela equipe. 

6.3.3.1 Havendo alguma intercorrência com o paciente no atendimento, a equipe responsável 
entra em contato, via rádio ou telefone, com o médico regulador via CTS para as devidas 
providências.  

Transporte de Urgência Básica: Solicitação e Atendimento 

6.4 – Unidades de Saúde 

6.4.1 Faz o primeiro atendimento ao usuário em urgência básica. Após, avalia e solicita a remoção 
junto a CTS do usuário em caráter de urgência de baixa gravidade/complexidade, através do 
profissional de saúde da unidade (médico ou enfermeiro). 

6.5 – Equipe da CTS 

6.5.1 A regulação do atendimento se faz através do profissional médico da CTS. 

6.5.2 Envia veículo de suporte básico para atender a solicitação, de acordo com a disponibilidade de 
veículo. 

6.6 – Equipe Responsável pela Efetivação do Transporte  

6.6.1 Recebe a autorização da CTS e realiza o atendimento de imediato, organizando a equipe e o 
veículo de Suporte Básico; 

6.6.2 Realiza o atendimento e preenche a ficha de atendimento; 

6.6.3 Após o atendimento, a equipe responsável devolve o formulário devidamente preenchido e 
assinado pela equipe. 

6.5.3.1 Havendo alguma intercorrência com paciente no atendimento, a equipe responsável 
entra em contato, via rádio ou telefone, com o médico regulador via CTS para as devidas 
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providências.  

Transporte de Alta Hospitalar: Solicitação e Atendimento 

6.7 – Hospitais que atendem pelo SUS 

6.7.1 Solicita a Alta Hospitalar por intermédio do assistente social, com os dados pessoais, clínicos 
do usuário e a alta hospitalar;  

6.7.2 Entra em contato com a equipe da CTS, por telefone, para fazer o agendamento de alta 
hospitalar. 

6.8 – Equipe da CTS 

6.8.1 Realiza a análise da solicitação para posterior autorização do atendimento e havendo dúvida, 
faz contato com o Hospital solicitante (onde o paciente está internado) para esclarecimentos ou 
complementação das informações clínicas do usuário; 

6.8.1.1 Caso seja autorizado o atendimento, a CTS comunica ao Hospital solicitante e envia 
equipe com veículo de suporte básico ao local; 

6.8.1.2 Caso não seja autorizado o atendimento, a CTS justifica ao Hospital solicitante o motivo 
do não atendimento. 

6.9 – Equipe Responsável pela Efetivação do Transporte  

6.9.1 Recebe a autorização da CTS e realiza o atendimento de imediato, organizando a equipe e o 
veículo de Suporte Básico; 

6.9.2 Realiza o atendimento e preenche a ficha de atendimento; 

6.9.3 Após o atendimento, a equipe responsável devolve o formulário devidamente preenchido e 
assinado pela equipe. 

6.9.3.1 Havendo alguma intercorrência com paciente no atendimento, a equipe responsável 
entra em contato, via rádio ou telefone, com o médico regulador via CTS para as devidas 
providências.  

7. Considerações Finais: 

7.1 O Transporte de urgência básica na área de saúde pode ser realizado por veículo de suporte 
básico ou outros veículos autorizados. 

7.2 Não serão realizadas transferências inter-hospitalares e nem exames de usuários que estejam 
internados em hospitais, mesmo que estes sejam moradores do Município de Serra. 

7.3 O Transporte de Caráter Eletivo é destinado aos usuários em tratamento de saúde em serviços 
ambulatoriais do SUS, conforme suas necessidades clínicas. Os veículos utilizados para este tipo de 
transporte são vans e veículos de suporte básico. 

7.4 O Transporte Tipo A de Urgência é destinado aos usuários que não apresentam risco de vida, 
para remoções de pequena gravidade/complexidade (veículo de suporte básico). 

7.5 O Transporte para Alta Hospitalar é destinado exclusivamente aos munícipes de Serra, 
abrangendo os serviços vinculados ao SUS. 
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1. Finalidade: 

 
1.1 Dispõem sobre as rotinas e estabelece procedimentos para abertura de MEI Micro empreendedor Individual e 

todas as atividades correlacionadas para esse atendimento. 
 
 
2. Abrangência: 

 
2.1 Abrange a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Serra/ES com o CIAMPE- Centro Integrado de Apoio ao 
Micro e Pequeno Empreendedor. 
 
2.2 Outras secretarias também estão relacionadas ao trabalho do CIAMPE são elas a SESA/VISA- Secretaria de 

Saúde/ Vigilância Sanitária, SEMMA- Secretaria de Meio Ambiente, SEFA- Secretaria da Fazenda e 

SEDUR/DPU/DNU- Secretaria de Desenvolvimento Urbano/ Departamento de Planejamento Urbano/Divisão de 

Normas Urbanística. (Portaria 016 SEDUR-10/08/2012- Autoriza que um técnico de nível superior/Arquiteto, 

desempenhe as atribuições da SEDUR/DPU/DNU,na SEDEC/CIAMPE.) 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
 

 

3.1 Decreto nº 56, de 30 de julho de 2008-Regulamenta a lei complementar nº 21 de 20 de dezembro de 2007, que 

institui a lei geral municipal da micro empresa e empresa de pequeno porte e dá outras providências. 

3.2 Lei 3530, de 12 de Janeiro de 2010- Institui a lei geral municipal da microempresa, empresa de pequeno porte e 

do empreendedor individual, de que trata a lei complementar federal nº 123/2006, complementada pela lei 

complementar federal nº 128/2008 e dá outras providências. 

 

4. Conceitos: 

 

4.1 CIAMPE- O Centro Integrado de Apoio à Micro e Pequena Empresa tem como objetivo facilitar a vida do empreen-

dedor, que pode abrir seu negócio sem precisar ir a vários órgãos públicos. 
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O CIAMPE reúne representantes da Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Finanças e Divi-

são de Posturas. 

Com atendimento ágil e personalizado, o Centro oferece orientação aos empreendedores para as capacitações ofere-

cidas pela própria Prefeitura e informações sobre as linhas de créditos disponíveis. 

 

5. Competências e Responsabilidades: 

 
5.1 Compete ao CIAMPE- Lei 3530 “Art. 21. Com o objetivo de orientar os empreendedores e simplificar os 
procedimentos de registro e funcionamento de empresas no Município de Serra, fica instituído o Centro Integrado de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (CIAMPE). 
 
 
6. Procedimentos: 

 
6.1 No CIAMPE há representantes dos órgãos públicos municipais envolvidos na legalização do seu empreendimento. 
. 
6.1.1 Representante da SEDUR/DPU/DNU- Secretaria de Desenvolvimento Urbano/ Departamento de Planejamento 

Urbano/Divisão de Normas Urbanística. (Portaria 016 SEDUR-10/08/2012- Autoriza que um técnico de nível 

superior/Arquiteto, desempenhe as atribuições da SEDUR/DPU/DNU, na SEDEC/CIAMPE.) Para solicitação de 

Viabilidade. 

  
6.1.2 Representante da SESA/VISA. Para solicitação de Alvará Sanitário. 
 
6.1.3 Representante da SEFA. Para gerar senha da Nota Fiscal Eletrônica. 
   
6.1.4 Representante da SEMMA. Para solicitação de Dispensa de Licença/Licença Ambiental. 
 
 
7. Considerações Finais: 

7.1 Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Interno e Externo, para que os trabalhos sejam 
desenvolvidos melhorando e qualificando o atendimento a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo. 

7.2 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores legais, organizacionais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos, bem como manter o processo de melhoria continua. 

7.3 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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_______________________________________________________ 
      Carimbo e Assinatura do (a) Secretário (a) de Defesa Social 

________________________________________________________ 
         Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 
  

1. Finalidade: 
 
1.1 – Estabelecer vínculos entre a Sociedade e Administração Pública, através de 
palestras e outras ações voltadas à educação para o trânsito, proporcionando, assim, a 
condição de uma convivência harmônica no ambiente de trânsito. 

 
1. Abrangência: 
 
2.1 – O Núcleo abrange o público em geral levando informações de forma pedagógica a membros da 
sociedade no que diz respeito à Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 
Diante dos constantes acidentes que vêm acontecendo no Município da Serra, torna-se necessária a prática 
de atividades educativas com o intuito de prevenir e diminuir esses fatos. 
A Prefeitura Municipal da Serra, por meio das atividades do NET, vem proporcionando em diversas 
entidades, tais como: escolas, empresas, Ong's, Centro de Formação e Condutores, atendimento no Serra 
Cidadã, entre outras, palestras e ações educativas objetivando atingir as diferentes faixas etárias e difundir 
a importância da conscientização de um trânsito mais seguro. 
 
3. Base Regulamentar: 
 
3.1 – A presente Norma tem como base as seguintes legislações: 
Lei 9503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro 
 
Portaria nº 147, de 02 de Junho de 2009 do DENATRAN 
 
4. Conceitos: 
 
4.1 – Núcleo de Educação Para o Trânsito – NET 
 
Consiste no planejamento e elaboração de ações e projetos voltados à educação para o 
trânsito no município da Serra disseminando ações preventivas através de palestras, 
dinâmicas e campanhas diversas pelo município. 
      
4.2 – A coordenação do NET 
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A Chefia do Núcleo de Educação para o Trânsito pode ser exercida por um agente 

municipal de trânsito ou servidor comissionado, padrão CC-4. No entanto, a nomeação 

para o cargo é feita pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

O chefe do NET é responsável em planejar e coordenar todas as ações do Núcleo, que é 

vinculado ao Departamento de Operações de Trânsito. 

 

4.3 – Atividades do NET 

Com o intuito de atender aos munícipes para combater e prevenir acidentes, o NET 

desenvolve algumas atividades específicas, tais como: campanhas educativas e palestras 

em diversas instituições. Mas antes disso, a coordenação planeja as atividades e repassa 

aos servidores que a executarão no local determinado. Abaixo, as principais ações que 

estão sendo desenvolvidas no ano em curso: 

 
4.4 – Distribuição de Panfletos Informativos:  
 
Esta atividade pode ocorrer durante todo o ano, com temáticas diferenciadas para o 
público em geral, tais como: motoristas, ciclistas, pedestres e motociclistas. Essas ações 
são desenvolvidas por Agentes Municipais de Trânsito, que se posicionam no local 
designado, nas vias públicas do município, a fim de abordar e prestar as orientações ao 
cidadão. Normalmente, acontecem em datas comemorativas, como por exemplo: na 
Semana Nacional de Trânsito; 
 
4.5 – Palestras nas Instituições:  
 
São ministradas geralmente por dois agentes de trânsito, que abordam temáticas 
relevantes sobre como se comportar de forma segura no trânsito. Além disso, são 
utilizados recursos como slides, vídeos, músicas e dinâmicas lúdicas de acordo com a 
idade do público atendido. Geralmente tem a duração de uma hora e meia, podendo 
variar de acordo com a demanda do local. 
 
4.6 – Atendimento a munícipes no Serra Cidadã:  
 
Atualmente as atividades desenvolvidas no Serra Cidadã são para as crianças, e 
envolvem pintura e jogos educativos, com o objetivo de educar as crianças sobre a 
importância de sua participação e atenção no trânsito.  
 
4.7 – Semana Nacional do Trânsito:  
 
Ocorre anualmente no mês de setembro. Nesta ocasião, são desenvolvidas atividades 
nas ruas, empresas e demais instituições. Nas vias, são distribuídos materiais educativos 
e informativos sobre prevenção de acidentes de trânsito e nas empresas são 
apresentadas palestras. 
 
5. Competências e Responsabilidades: 
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5.1 – Compete à Secretaria Defesa Social através do Departamento de Operações de 
Trânsito (SEDES/DOT) – Garantir, acompanhar e fiscalizar o planejamento e a execução 
das ações realizadas pelo Núcleo de Educação Para o Trânsito. 
 
5.2 – Compete à SEDU – Encaminhar para o Departamento de Operações de Trânsito 
cronograma apontando, a cada mês, dentro do período letivo, 02 (duas) instituições de 
municipais de ensino para do desenvolvimento das atividades relativas à educação de 
trânsito. 
 
 5.3 – Compete ao Conselho Municipal de Educação – acompanhar e avaliar a 
eficiência das ações do Núcleo de Educação Para o Trânsito dentro das escolas 
municipais. 
 
6. Procedimentos: 
 
6.1 – NET  

6.1.1. Elabora o planejamento anual das ações que serão realizadas no período e 
encaminha ao diretor do DOT para avaliação.  

 
6.2 – DOT (diretor) 

6.2.1. Recebe o planejamento elaborado e o avalia. 
6.2.1.1. Não aprovação, retorna ao NET para as adequações observadas ou. 
6.2.1.2. Se aprovado, retorna ao NET para providências. 

 
6.3 – NET  

6.3.1. Recebe o retorno do planejamento com o parecer do diretor do DOT. 
6.3.1.1. Se não aprovado, procede às adequações ou. 
6.3.1.2. Se aprovado, encaminha à chefia/DOFT para planejar o empenho 
dos agentes de trânsito que auxiliarão na execução. 
 

6.4 – DOFT  
 6.4.1. Recebe o planejamento e realiza a programação do empenho de agentes de 
trânsito e retorna ao NET para executar. 

 
6.5 – NET  

6.5.1. Recebe o retorno do DOFT, executa e finaliza.    
 

7. Considerações Finais: 
 
7.1 – O número de palestras realizadas pelo Núcleo de Educação de Trânsito deve ser de 
no mínimo de 18 atividades durante o período letivo.     
7.2 – No momento, as atividades são realizadas contando com recursos audiovisuais, 
além de folheteria. Em geral, o público atendido gosta do trabalho e faz elogios verbais.  
 
7.3 – A inobservância desta Norma de Procedimento constitui omissão de dever funcional e será punida na 
forma prevista em Lei. 
 
7.4 – A presente Norma de Procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

ANEXO II 
 
 
 

SIGLAS 
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 SEDES – Secretaria Defesa Social 

 NET – Núcleo de Educação de Trânsito 

 DOT – Departamento Operações de Trânsito 

 CTB – Código de Trânsito Brasileiro 

 DENATRAN – Departamento Nacional Trânsito 

 SEDU – Secretaria de Educação 

 NP – Norma de Procedimento 

 SDS – Sistema de Defesa Social 

 CC – Cargo em Comissão 

 DOFT – Divisão de Operação e Fiscalização de Trânsito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Legenda: DocumentoTerminalDecisão
Conector 
Externo

Atividade
Armazen. 

Interno
Interface no 

Sistema
Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Notas
Explicativas

Página: 0.0000 de 
17.0000

Conector

Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo

Secretaria de Defesa Social 

Sistema: Sistema de Defesa Social - SDS
Assunto: Adoção de Medidas Para Prevenção e Educação no Trânsito
Código: SDS- NP01                           Data de Elaboração: 13/07/2015  
Versão: 01                                          Data de Aprovação:  30/09/2015      

Início

Elabora o
planejamento 

das ações

Aprovado

Executa

Adequa

Recebe o
planejamento

e realiza a 
programação
do empenho

de agentes de
trânsito

Fim

       Sim  

       Não  

Diretor DOT Chefia DOFTNúcleo de Educação Para o Trânsito

Recebe o 
planejamento

e avaliaEncaminha ao
diretor do DOT
para avaliação

Retorna ao NET 
para executar

Recebe 
para execução

Não aprovado
recebe 

para adequação

Aprovado
recebe 
para 

providências

Encaminha o planejamento
à chefia DOFT para planejar o

empenho dos agentes de
 trânsito que auxiliarão na 

execução

    ANEXO I - Fluxograma



ANEXO II 
 
 
 

SIGLAS 
 
 
 

 SEDES – Secretaria Defesa Social 

 NET – Núcleo de Educação de Trânsito 

 DOT – Departamento Operações de Trânsito 

 CTB – Código de Trânsito Brasileiro 

 DENATRAN – Departamento Nacional Trânsito 

 SEDU – Secretaria de Educação 

 NP – Norma de Procedimento 

 SDS – Sistema de Defesa Social 

 CC – Cargo em Comissão 

 DOFT – Divisão de Operação e Fiscalização de Trânsito 

 

 



1 
 

     

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espírito Santo 

 
NORMA DE PROCEDIMENTO SDS-NP 

02 

   

Assunto: 
OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 

  01/2015 

Versão: 
01 

Data de elaboração: 
28/07/2015 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

   

Ato de aprovação: 
Decreto nº: 6.630/15 

Unidade responsável: 
Secretaria de Defesa Social – SEDES 

   

Revisada em: Revisada por:    

Anexos: 
ANEXO I: FLUXOGRAMA 
ANEXO II: FLUXOGRAMA 
ANEXO III: SIGLAS 
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____________________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do (a) Secretário (a) de Defesa Social 
____________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 
  

 
1. Finalidade: 
 
1.1 – Estabelece os procedimentos realizados pelo setor que é responsável pelas ações de 
operação e fiscalização do trânsito, através do efetivo operacional de agentes municipais de 
trânsito e outros procedimentos relacionados à área. 
 
2. Abrangência: 
 
2.1 – Todas as ações desenvolvidas abrangem as vias com circunscrição municipal, exceto as 
credenciais para idosos e deficientes físicos emitidas têm validade em todo o território nacional. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 
3.1 – A presente Instrução Normativa tem como base as seguintes legislações: 
 
Lei 9503/1997 – Código Brasileiro de Trânsito 
 
Resolução Contran 66/1998 
 
Decreto Municipal 4197/2011 
 
Decreto Municipal 4878/2014 
 
4. Conceitos: 
 
4.1 – Divisão de Operação e Fiscalização do Trânsito – DOFT 
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É o setor que congrega o efetivo operacional de agentes municipais de trânsito, e é 
responsável pelas ações de operação e fiscalização nas via com circunscrição municipal, bem 
como pela análise emissão de autorizações para interdição de vias, autorização especial de 
trânsito e credenciais de estacionamento para idoso e deficiente físico. 
 
4.2 – Operação de Trânsito    
É o conceito amplo e genérico das ações voltadas ao tema trânsito, no qual são desenvolvidas 
as atividades de monitoramento e planejamento das atividades, bem como as tarefas 
administrativas de suporte. 
 
4.3 – Fiscalização de Trânsito 
É o ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por 
meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e 
entidades executivos de trânsito e de acordo com as competências definidas na legislação 
pertinente. 
 
4.4 – Credencial de Estacionamento de Idosos e Deficientes Físicos 
Documento emitido pelo município que possibilita ao portador utilizar as vagas especiais, de 
acordo com suas destinações, em todo território nacional. Procedimento previsto nas 
Resoluções Contran 303 e 304/2008, e regulamentado no âmbito do município pelo Decreto 
4197/2011. 
 
4.5 – Autorização Especial de Trânsito   
Documento emitido pelo DOT/DOFT que isenta, em períodos eventuais, do cumprimento das 
restrições constantes em legislação que proíba a circulação de determinado tipo de veículo nas 
vias municipais. No âmbito municipal, tais proibições estão previstas no Decreto 4878/2014. 
 
4.6 – Empenho de Efetivo Operacional de Agentes de Trânsito em Situações Eventuais 
Consiste em proceder a escalação de agentes de trânsito em determinados locais e em 
situações eventuais, de modo a garantir a fluidez do trânsito e segurança viária, e de acordo 
com solicitações diversas. 
 
4.7 – Empenho de Efetivo Operacional de Agentes de Trânsito em Situações Normais 
Consiste em manter escalados de maneira ordinária (normal) os agentes de trânsito nos locais 
e horários previamente definidos, de acordo com as necessidades visando garantir fluidez do 
trânsito e a segura viária. 
 
4.8 – A coordenação da DOFT 
A Chefia da Divisão de Operação e Fiscalização de Trânsito pode ser exercida por um agente 
municipal de trânsito ou servidor comissionado, padrão CC-4. No entanto, a nomeação para o 
cargo é feita pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.   
O chefe da DOFT é responsável pela elaboração das escalas de serviço, bem como pelo 
acompanhamento de todas as ações desenvolvidas pelo setor. 
 
4.9 – Atividades da DOFT 
Por meio do planejamento executado, busca manter ordinariamente seus agentes de trânsito 
nos principais pontos da cidade, prevalecendo aqueles com maior concentração de veículos e 
pessoas, com o objetivo de garantir a segurança viária e a mobilidade urbana. Também, em 
situações extraordinárias e programações diversas emprega seu efetivo operacional, na 
medida em que são avaliados os riscos de comprometimento à fluidez e segurança no trânsito. 
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5. Competências e Responsabilidades: 
 
5.1 – Compete à Secretaria Defesa Social através do Departamento de Operações de 
Trânsito (SEDES/DOT) – Garantir, acompanhar e fiscalizar o planejamento e a execução das 
ações feitas pela Divisão de Operação e Fiscalização do Trânsito. 
 
6. Procedimentos: 
 
6.1 – Emissão da Credencial de Estacionamento de Idosos, Deficientes Físicos e 
Autorização Especial de Trânsito:  
 

6.1.2. SEAD/Protocolo Geral 
 

6.1.2.1. Entrada dos processos com a documentação anexada e encaminhar ao 
Apoio Administrativo/SEDES para as devidas providências. 

 
6.1.3. Apoio Administrativo/SEDES 

6.1.3.1. Recebe os processos do Protocolo Geral e distribui ao DOFT para 
providências.  

 
6.1.4. DOFT 
 6.1.4.1. Recebimento e análise. 
 6.1.4.2. Não aprovado, informa ao solicitante a pendência para regularização. 
 6.1.4.3. Se aprovado, emite, entrega o documento requerido ao solicitante e 
           finaliza. 
 

6.2 – Emissão de Autorização de Interdição Vias:  
 

6.2.1. SEAD/Protocolo Geral 
 

6.2.1.1. Entrada dos processos com a solicitação dos munícipes e documentação 
anexada e encaminha ao Apoio Administrativo/SEDES para providências. 

 
6.2.2. Apoio Administrativo/SEDES 

6.2.2.1. Recebe os processos do Protocolo Geral e distribui à DOFT para 
providências.  

 
6.2.3. DOFT 
 6.2.3.1. Recebimento e análise. 
 6.2.3.2. Não aprovado, arquiva e finaliza. 

6.2.3.3. Se aprovado, a DOFT comunica ao solicitante para providenciar a 
publicação do edital de interdição de vias. 
6.2.3.4. A DOFT avalia a necessidade do empenho de efetivo de agentes de 
trânsito. 

6.2.3.4.1. Se não há necessidade do empenho de efetivo de agentes de 
trânsito, a DOFT emite a autorização de interdição de vias e entrega ao 
solicitante e finaliza. 
6.2.3.4.2. Se há necessidade do empenho de efetivo de agentes de 
trânsito.  

6.2.3.4.2.1 Realiza o planejamento do empenho de efetivo de 
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agentes de trânsito, emite a autorização de interdição de vias e 
entrega ao solicitante e Finaliza.  

 
7. Considerações Finais: 
 
7.1 – A DOFT, atualmente, conta um efetivo operacional de 48 agentes municipais de trânsito 
ativos, 14 viaturas caracterizadas e 15 motocicletas. Todo efetivo atua de maneira ostensiva e 
uniformizado, de forma que o cidadão tem a condição de identificar esses profissionais 
facilmente. 
 
7.2 – A presente norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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SDS – Sistema de Defesa Social 

SEAD – Secretaria de Administração 
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____________________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do (a) Secretário (a) de Defesa Social 
____________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 
  

 
1. Finalidade: 
 
1.1 – Responsável pelas indicações de condutores solicitadas no município, além do controle 
dos autos de infrações lavrados no município (recebimento, conferência, digitação e arquivo), 
instrução e julgamento dos recursos de autuação e instrução e encaminhamento dos recursos 
de penalidade a JARI. 
 
2. Abrangência: 
 
2.1 – Abrange a Secretaria Municipal de Defesa Social, no que tange ao recebimento, 
conferência, digitação e arquivamento dos autos de infrações lavrados, indicação de condutor e 
recebimento de recurso interposto em defesa de autuação e penalidade; 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 
3.1 – A presente Instrução Normativa tem como base as seguintes legislações: 
 
Lei 9503/1997 – Código Brasileiro de Trânsito 
Resolução 233/2007 – CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) 
Resolução 299/2008 – CONTRAN  
Resolução 488/2014 – CONTRAN 
Resolução 497/2014 – CONTRAN 
Resolução 514/2015 – CONTRAN 
Resolução 003/2003 – CETRAN (Conselho Estadual de Trânsito) 
Resolução 007/2005 – CETRAN  
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INST. DE SERV. 032/2004 – DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) 
INST. DE SERV. 039/2014 – DETRAN  
INST. DE SERV. 047/2004 – DETRAN 
 
4. Conceitos: 
 
4.1 – Auto de Infração de Trânsito 
Documento lavrado por agente da autoridade de trânsito quando verifica o cometimento de 
alguma infração de trânsito de sua competência. 
 
4.2 – Defesa Prévia 
Trata-se da primeira instância de defesa de uma infração de trânsito. Nesta fase, o contribuinte 
pode pedir o cancelamento do AIT por eventual inconsistência no preenchimento, não por 
questões de mérito. 
 
4.3 – Pedido de Conversão de Penalidade em Advertência 
É a possibilidade que o condutor autuado por determinadas infrações de trânsito tem de 
receber uma advertência por escrito no lugar na multa de trânsito. Isto de acordo com o 
entendimento da autoridade de trânsito (art. 267 – CTB). 
 
4.4 – Indicação de Real Condutor 
É a possibilidade que o condutor autuado por infrações de trânsito, sem abordagem, tem de 
indicar pessoa diferente daquela que consta como proprietário do veículo, como quem 
conduzia o veículo no momento em que fora autuado. 
 
4.5 – Recurso de Penalidade  
É a fase de recurso em que o condutor autuado apresenta as alegações quanto ao mérito da 
lavratura do AIT. 
 
4.6 – Atividades da DCIAM 
Inserir no sistema do DETRAN todos os AIT's que foram lavrados por agentes de trânsito; 
indicações de condutores quando solicitadas, julgamentos de recursos autuação e penalidade. 
 
5. Competências e Responsabilidades: 
 
5.1 – Compete à Secretaria Defesa Social, através da Divisão de Controle de Infrações e 
Arrecadações de Multa – (SEDES/DCIAM) – Garantir, acompanhar e fiscalizar através de 
sistema integrado DETRAN NET todos autos de infração lavrados na circunscrição do 
município.  
 
5.2 – Compete a JARI – Receber, julgar e devolver todos os processos instruídos como defesa 
de penalidade dentro da sua competência.  
 
6. Procedimentos: 
 
6.1 Auto de Infração 

6.1.1 A DCIAM fornecimento dos talões de AIT's à DOFT; 

6.1.2 A DOFT fornece os talões aos agentes de trânsito;  

6.1.3 A DOFT recebe e confere os AIT's lavrados pelos agentes; 
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6.1.4 A DOFT repassa os AIT's lavrados pelos agentes de trânsito à DCIAM 

6.1.5 A DCIAM recebe os AIT's, realiza a conferência e os insere no sistema DETRAN; 

6.1.6 A DCIAM, após inserção dos dados dos AIT's no sistema realiza o arquivamento 

dos mesmos, no arquivo local. 

6.2 Defesa Prévia 
6.2.1 O protocolo geral da PMS recebe dos condutores autuados os recursos de defesa 
previa, abre processo e encaminha para a Divisão de Apoio Administrativo/SEDES; 
6.2.2 O Apoio Administrativo/SEDES remete os processos à DCIAM; 
6.2.3 A chefia da DCIAM instrui e julga os processos 
6.2.4 A Chefia do DCIAM envia os processos para o secretário/SEDES; 
6.2.5 O secretário/SEDES homologa o recurso e devolve ao DCIAM para inserir o 
resultado no sistema DETRAN; 
6.2.6 A chefia da DCIAM realiza o arquivamento do processo, no arquivo local.  

 
6.3 Pedido de conversão de penalidade em advertência 

6.3.1 O Protocolo geral recebe dos condutores autuados os pedidos de conversão de 
penalidade em advertência abre processo e encaminha para a Divisão de Apoio 
Administrativo/SEDES; 
6.3.2 O Apoio Administrativo/SEDES remete o processo à DCIAM; 
6.3.3 A DCIAM recebe e insere os dados no sistema DETRAN e encaminha para o 
diretor do DOT. 
6.3.4 O diretor/DOT despacha a solicitação para a autoridade de trânsito do município 
da Serra 

6.3.5 A autoridade de trânsito da Serra defere ou indefere a solicitação; 
6.3.6 A autoridade de trânsito da Serra envia o processo à DCIAM para inserir o 
resultado no sistema DETRAN; 
6.3.7 A Chefia da DCIAM arquiva o processo, no arquivo local.  
 

6.4 Indicação de Real Condutor; 
6.4.1 O protocolo Geral da Prefeitura da Serra recebe dos condutores autuados a 
solicitação, abre o processo e encaminha à Divisão de Apoio Administrativo/SEDES; 
6.4.2 O Apoio Administrativo recebe o processo e remete à DCIAM; 
6.4.3 A DCIAM confere a documentação; 
6.4.4 Se a documentação está completa insere no sistema, analisa e julga a solicitação, 
após resultado ela é arquivada no arquivo local. 
6.4.5 Se a documentação for insuficiente, arquiva-se a solicitação no arquivo local. 

 

6.5 Recurso de Penalidade 
6.5.1 O Protocolo Geral da PMS recebe dos condutores autuados os recursos de 
penalidade, abre processo e encaminha para a Divisão de Apoio Administrativo/SEDES; 
6.5.2 O Apoio Administrativo remete o processo à DCIAM; 
6.5.3 A chefia da DCIAM instrui o processo e o remete para a JARI; 
6.5.4 Se houver alguma diligência, a JARI encaminha o processo novamente à DCIAM 
para cumprimento da mesma; 
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6.5.5 Após cumprimento da diligência, a DCIAM remete os processos novamente à 
JARI; 
6.5.6 A JARI realiza o Julgamento e devolve os processos à DCIAM para inserir o 
resultado no sistema DETRAN; 
6.5.7 A chefia da DCIAM arquiva o referido processo no arquivo local.  

 
7. Considerações Finais: 
 
7.1 – A DCIAM é um setor estratégico dentro da estrutura da Secretaria de Defesa Social, pois 
executa todo o trabalho de controle e estatísticas relacionadas às infrações registradas por 
agentes municipais de trânsito, de modo a propiciar às áreas de Engenharia e Operação 
subsídios para adoção das medidas que tenham por objetivo minimizar as ocorrências 
indesejáveis no trânsito. 
 
7.2 – A presente norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO VI 
 
 

SIGLAS 
 
 

AIT – Auto de Infração de Trânsito 

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito 

CTB – Código de Trânsito Brasileiro 

DCIAM – Divisão de Controle de Infrações e Arrecadação de Multas 

DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito 

DOFT – Divisão de Operação e Fiscalização de Trânsito 

DOT – Departamento Operações de Trânsito 

JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações 

NP – Norma de Procedimento 

PMS – Prefeitura Municipal da Serra 

SEDES – Secretaria de Defesa Social 

SDS – Sistema de Defesa Social 

SEAD – Secretaria de Administração 
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Aprovação: 
 
 
______________________________          __________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário de Defesa Social        Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município
  

 
1. Finalidade: 
1.1 – O presente documento dispõe sobre as rotinas e procedimentos de trabalho do 
Departamento de Defesa Civil e sua atuação no período de normalidade e de 
anormalidade, visando garantir o atendimento a população do município da serra no que 
consiste as ações de prevenção, preparação, socorro e assistência e reconstrução 
conforme estabelece a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. 
 
2. Abrangência: 
2.1 – A atuação da Defesa Civil contempla todo o município da Serra, área urbana e rural, 
onde houver necessidade de atendimento, seja em tempo de normalidade ou em 
momentos de desastres.  No entanto, considerando o Plano Municipal de Redução de 
Riscos – PMRR, a atuação no monitoramento áreas de risco e as ações de prevenção são 
focadas nos 49 bairros contemplados no referido Plano, no qual se constata maior 
probabilidade e incidência de riscos de desastres.   
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3. Base Legal e Regulamentar: 
 
A presente Instrução Normativa tem como base as seguintes legislações:  
 
 Constituição Federal: Artigos 182 e 183 estabelece diretrizes gerais da política urbana 

e dá outras providências.  Art. 1 Parágrafo único, estabelece normas de ordem pública e 
interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.  

 Lei Federal 12.340/2010  
A lei 12340/2010 alterada pela Lei 12.983 de 02 de junho de 2014 dispõe sobre as 
transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de 
desastres, de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o 
Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil.  
Em seu Art. 3º- trata dos critérios para cadastramento, sendo estes a elaboração do 
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e os elementos que devem conter no 
referido Plano.  
 

 Lei Federal 12.608/2012  
 Lei 12608/2014, institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho 
Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de Sistema de 
Informações e Monitoramento de Desastres; altera as LEIS Nº 12.340,  10.257,  6.766, 
e  9.394 e dá outras providencias. 
 O art. 8º trata das competências dos municípios em promover ações de Proteção e 
Defesa Civil para atuação em período de emergência.  
 A mesma Lei em seu Art. 9º atribui aos municípios também, a responsabilidade em 
promover ações preventivas e corretivas com vista a minimizar ou erradicar os riscos.  

 
 Instrução Normativa - IN nº 01/2012 

Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de Situação de Emergência ou 
Estado de Calamidade Pública.  
 

 Lei Municipal 2.356/2000 - Dispõe sobre a estrutura organizacional do poder executivo 
do Município da Serra e dá outras providências.     Cria a Secretaria de Direitos 
Humanos e a Coordenadoria de Defesa Civil.  
 

 Lei nº 2.797, de 25 de maio de 2005 - Dispõe sobre a Criação da Secretaria Municipal 
de Defesa Social, onde a Defesa Civil hoje está instalada. 
 

 Decreto: 1799/2005 - Dispõe sobre a regulamentação da Secretaria Municipal de 
Defesa Social – SEDES – e da outras Providências.  

 
4. Conceitos: 
 
4.1 Defesa Civil 
Compreende um conjunto de ações de prevenção, preparação, socorro e assistência, e 
reconstrução de cenários afetados por desastres.  
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11148984/art-1-1-do-estatuto-da-cidade-lei-10257-01
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/ebf5d4af821cb73e832577ed003d969d?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/e8be24ae365e31a303256a8600409b0a?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/32bbecc295699060032569fa007466aa?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/d90ceaabbce5b62e03256a0e00649212?OpenDocument
http://legis.serra.es.gov.br/normas/images/leis/html/L27972005.html
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4.2 – Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR  
O PMRR se constitui em instrumento de planejamento para nortear as ações de prevenção, 
minimização e erradicação dos riscos.  O Plano possibilita ainda aos gestores e atores 
sociais conhecer as áreas de risco bem como o grau de risco, buscando assim formas de 
intervenção estruturais e não estruturais e atuação para o enfrentamento em caso de 
desastre.  
 
4.3 – O Plano de Contingência Municipal ou Plano Preventivo de Defesa Civil:  
É um importante instrumento, para a preparação e planejamento das ações de resposta e 
socorro às emergências do Município, em defesa da população frente às situações de 
desastre do período chuvoso.  
 

4.4 – Projetos Ações Educativas de Prevenção aos Riscos de Desastres 
O referido projeto tem por objetivo a formação dos Núcleos  de Proteção e Defesa Civil 
Comunitário composto por lideranças e moradores dos bairros constantes no Plano 
Municipal de Redução de Riscos – PMRR,  e prepara os membros para atuar na prevenção 
bem como  na emergência.   
 

4.5 – Projeto Pluviômetros nas Comunidades  

O pluviômetro é um instrumento utilizado para coletar e medir as chuvas. A quantidade de 
água captada é mostrada em milímetros.   De acordo com o índice pluviométrico os dados 
são repassados as secretarias e a comunidade a fim de preveni-los quanto a volume de 
chuvas que indicam os estados de observação, atenção e alerta.  
 
4.6 – Projeto Defesa Civil nas Escolas  
Projeto que tem por objetivo trabalhar ações de cunho educativo e preventivo junto aos 
alunos residentes nos bairros com maior incidência de risco constante no Plano Municipal 
de Redução de Riscos.   
 
4.7 – Contingência: É uma eventualidade, um acaso, um acontecimento que tem como 
fundamento a incerteza de que pode ou não acontecer.  
 
4.8 – Normalidade: Compreende o período antes do desastre no qual devem ser 
desenvolvidas as atividades de prevenção,  mitigação e preparação.  
 
4.9 – Anormalidade: É o período durante e após o evento de desastre quando são 
executadas ações de resposta, socorro, assistência e reconstrução.   
 
4.10 – Prevenção:Quando são realizadas atividades de orientação e esclarecimento a 
população, como formas de evitar possíveis desastres. São exemplos: a educação 
ambiental, a conscientização quanto a preservação dos recursos naturais, as informações 
e orientações quanto a percepção de riscos.  
 
4.11 – Mitigação: É a redução ou limitação dos impactos das ameaças de desastres.  As 
atividades de prevenção acabam por se transformar em ações mitigatórias.  
 
4.12 – Preparação: Quando são realizadas as ações de planejamento, prevendo a 
metodologia de intervenção, capacitação da equipe técnica, e preparação da comunidade, 
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disponibilização de infraestrutura, equipamentos e demais recursos humanos, materiais e 
financeiros.  
 
4.13 – Resposta: Fase que em razão de um desastre é colocado em prática o Plano de 
Contingência, e todo o planejamento, frente aos efeitos negativos de um evento adverso. 
São executadas as ações de socorro e assistência às vítimas.  
 
4.14 – Recuperação: È a etapa em que são executados procedimentos para restabelecer 
a normalidade nos locais atingidos por desastre.   É quando o poder público e sociedade 
realizam obras estruturais e reparadoras para restabelecer a normalidade.   
4.15 – Situação de Emergência: É a situação de alteração intensa e grave das condições 
de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de 
desastre, comprometendo parcialmente sua capacidade de resposta. 
 
4.16 – Estado de Calamidade Publica: É a situação de alteração intensa e grave das 
condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em 
razão de desastre, comprometendo substancialmente sua capacidade de resposta.  Na 
legislação ordinária e na Constituição Federal, a expressão calamidade pública é utilizada 
como sinônimo de desastre de grande intensidade. 
 
4.17 – Desabrigado: È a pessoa que vitima de desastre perdeu a sua casa ou se tornou 
impossibilitada de permanecer na mesma e foi para abrigo público.  
4.18 – Desalojado: É a pessoa que teve sua moradia afetada, e impossibilitada de 
permanecer no local foi para casa de parente ou amigo. 
 
4.19 – Evento: Fenômeno natural que ocorre em áreas não ocupadas com consequências 
mínimas ao homem e as suas atividades.  
 
4.20 – Evento Adverso: Fenômeno da natureza com ocorrência desfavorável, com danos 
e prejuízos à população e ao meio ambiente.  
 
4.21 – Ameaça: Condição, fenômeno, processo ou qualquer situação com potencial para 
causar uma consequência danosa.  
 
4.22 – Risco: Probabilidade de ocorrerem danos causados por eventos físicos, fenômenos 
da natureza ou pela atividade humana, que podem resultar em perdas de vidas ou 
ferimentos, danos à propriedade, rupturas sociais e econômicas ou degradação ambiental.  
 
4.23 – Desastre: Consequência de processos adversos, naturais ou provocados pelo 
homem, sobre um sistema vulnerável, causando danos humanos, ambientais e/ou 
materiais e consequentes prejuízos econômicos e sociais.  
 
4.24 – Vulnerabilidade: Predisposição de um sujeito, comunidade ou sistema ser afetado 
por ocasião de um acidente.  
 
4.25 – Deslizamentos: Deslizamentos, escorregamentos, quedas de barreiras e de 
encostas são algumas das palavras que ouvimos para descrever o movimento da lama, do 
solo e rochas ao longo de uma encosta. Em alguns casos a possibilidade de haver 
deslizamento é maior como, por exemplo, em terrenos inclinados e/ou encostas 
modificadas pela ação humana. 
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4.26 – Alagamento: Acúmulo temporário de água nas ruas e nos perímetros urbanos, por 
fortes precipitações pluviométricas que superam a capacidade do sistema de drenagem 
urbana. 
 
4.27 – Inundação: Transbordamento de água da calha normal de rios, mares, lagos e 
açudes. Em função da magnitude, as inundações são classificadas como: excepcionais, de 
grande magnitude, normais ou regulares de pequena magnitude. Na maioria das vezes, o 
incremento dos caudais de superfície é provocado por precipitações pluviométricas 
intensas e concentradas pela intensificação das chuvas sazonais, por saturação do lençol 
freático ou por degelo.  As inundações podem ter outras causas como: assoreamento do 
leito dos rios; compactação e impermeabilização do solo; erupções vulcânicas em áreas de 
nevados; rompimento de barragens; estrangulamento de rios.   
 
4.28 – Enchente: Elevação do nível de água de um rio, acima de sua vazão normal. Termo 
normalmente usado como sinônimo de inundação.  
 
4.29 – Talude: Terreno inclinado, escarpa ou rampa. Superfície de uma escavação ou 
aterro. Inclinação de uma superfície expressa em fração ou percentagem.  

 
5. Competências e Responsabilidades: 
 
5.1 – Compete a Secretaria Municipal de Defesa Social - Planejar, coordenar e executar 
as ações de defesa civil no Município, destinadas à prevenção, minimização ou 
impedimento dos acontecimentos desastrosos.  
 
5.2 – Compete a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil -  Executar, as ações de 
prevenção, mitigação, preparação, resposta e socorro, e reconstrução de cenários afetados 
por desastres naturais, tecnológicos ou antrópicos.   
 
5.3 – Gabinete Estratégico  
Composto pelo Prefeito e os secretários das seguintes pastas: GP, CG, SEAD, SEPLAE, 
SEFA, PROGER, SECOM, SEDEC, SEDES e CONTROLADORIA. Este Gabinete tem por 
finalidade a coordenação política, tomada de decisão para a execução das atividades de 
socorro, assistência à população atingida e reconstrução de cenários. 
 
São competências deste gabinete 

 Manter o Prefeito permanentemente informado; 
 Prover infraestrutura e recursos necessários para implementação e garantia para a 

plena operação do Plano; 
 Buscar recursos e apoio técnico junto aos governos do Estado e da União, se 

necessário; 
 Estabelecer parcerias necessárias com o Grupo de Apoio Externo (Público e 

Privado); CEPDEC, Corpo Bombeiros, PM, PRF, CST, CESAN, Edp,etc); 
 Realizar avaliação sistemática em conjunto com o Gabinete Operacional visando 

novos direcionamentos das ações; 
 Avaliar após o evento, em conjunto com o Gabinete Operacional, a atuação de todos 

os setores, visando aprimorar os procedimentos e ferramentas utilizadas.  
 

5.4 – Gabinete Operacional 
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Composto pelos gestores das Secretarias: SEDES, SEMAS, SEHAB, SEDUR, SEMMAS, 
SEOB, SEDU, SESE, SESA, SEAP, SEDIR, SETER, SEPPOM, SETUR e técnico da 
SECOM, tem por finalidade a Coordenação Executiva. Sua atuação consiste na execução 
das atividades de socorro e assistência à população atingida, abertura de abrigos e 
reconstrução de cenários. 
 
São competências deste gabinete  

 Avaliar a necessidade, autorizar e garantir suporte para eventuais remoções 
preventivas ou em caráter emergencial; 

 Manter atualizadas as informações sobre a situação do Município, no que se refere 
ao desastre e repassar para o Gabinete Estratégico; 

 Fornecer informações oficiais à imprensa, sendo esta atribuição do Secretário de 
Defesa Social ou a quem este designar; 

 Participar de reuniões comunitárias; 
 Definir o momento adequado para a desmobilização dos Gabinetes. 

 
As competências específicas das demais secretarias que compõem os gabinetes 
estratégico e operacional se encontram descritas no Plano de Contingência de Proteção e 
Defesa Civil Para Situações de Desastres no Município da Serra.  
 
6. Procedimentos: 
 
6.1 Demandas em tempo de normalidade 

6.1.1 As demandas por atendimentos chegam por meio de telefone e por processos 
administrativos, são registradas pelos atendentes e repassados para a equipe da 
COMPDEC. .  
6.1.2 A equipe da COMPDEC planeja as ações e encaminha ao diretor, caso não 
seja aprovado devolve para readequação, sendo aprovado,  retorna a equipe para  
execução.  
6.1.3 A Equipe encaminha a Assessoria/ setor de vistoria. Os profissionais realizam a 
vistoria “in loco”, emitem relatório de interdição ou notificação, ART ou RRT, 
preenche a ficha de campo e passa para de serviço social.   
6,1.4 Os profissionais de serviço social realizam visita domiciliar preenchem o 
diagnóstico socioeconômico e elaboram o relatório social. Envia ao setor 
administrativo juntamente com o relatório de vistoria com indicação de 
encaminhamento.    
6,1.4 O apoio administrativo  procede os encaminhamentos às secretarias afins.  

 
6.2 Ações Preventivas e Educativas 

6.2.1 Ações de Operação Conjunta Fiscalização de Cargas Perigosas 
6.2,2.1  A equipe da COMPDEC planeja as ações para realização de operação e 
fiscalização de transporte de cargas perigosas.  
6.2.2.2 Envia ao diretor, caso necessite de ajustes retorna  para adequação, sendo 
aprovado autoriza a execução.. 
6.2.2.3 Encaminha ao Assessoria/vistoria técnica que realiza a ação articulada aos 
órgãos CBM, PMES, PRF, IBAMA, SESA, SEMMA, e envia o resultado a 
COMPDEC.   

 
6.3 Monitoramento das áreas de riscos 

6.3.1 A equipe da COMPDEC planeja a ação que tem por objetivo realizar visita as 
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áreas de riscos, no sentido de acompanhar a evolução, bem como a identificar a 
necessidade de realizar serviços e obras para evitar e/ou minimizar os riscos; 
6.3.2 Encaminha ao diretor para aprovação, se necessário adequações devolve para 
a equipe da COMPDEC, se aprovado remete para execução;  
6.3.3. A equipe da COMPDEC envia para Assessoria em Defesa Civil/vistoria 
técnica;  
6.3.4 Os técnicos de vistoria vão a campo fazem registro fotográfico e elaboram 
relatórios para as secretarias afins, para providências conforme cada situação 
detectada, e envia ao apoio administrativo.  
6.3.5 O apoio realiza os devidos encaminhamentos ás secretarias afins.  
6.4 Visita monitorada com o NUPDEC  
6.4.1A demanda por essa ação surge nas reuniões com os NUPDECs /comunidade.  
A equipe e comunidade planejam a ação, encaminham para o diretor;  
6.4.2 O diretor analisa, e caso encontre incorreções, remete a COMPDEC para 
adequações, se aprovado autoriza a execução;  
6.4.3 A equipe envia  para Assessoria/ vistoria;  
6.4.4 A equipe de vistoria realiza visita aos locais em conjunto com o NUPDEC/ 
comunidade, fazem registro fotográfico e elaboram relatórios para as secretarias 
afins, para providências conforme cada situação encontrada e  envia a assessoria/ 
serviço social;   
6.4.5 Os profissionais de serviço social realizam vistas domiciliares conforme 
indicado pelos técnicos de vistoria, e preenchem diagnóstico socioeconômico, 
elaboram relatórios com indicação de encaminhamento ás secretarias afins e envia 
ao apoio;  
6.4.6 O apoio administrativo providencia os devidos encaminhamentos às 
secretarias afins.  

 
6.5 Projeto Pluviômetros na Comunidade  

6.5.1 A equipe da COMPDEC planeja o cronograma de datas para realização da 
leitura dos Pluviômetros.  Esse equipamento permite armazenar o acumulo de 
chuvas. Esses dados  são indicativos para indicar os níveis de observação, atenção 
e alerta, como forma de preparar os órgãos públicos e comunidade para possível 
evento de desastre.  O planejamento é enviado ao diretor para analise, se 
necessário ajustes, devolve a equipe da COMPDEC, sendo aprovado autoriza a 
execução.  
6.5.2 A equipe COMPDEC envia a Assessoria/vistoria para execução; 
6.5.3 Os técnicos realizam a leitura, registram os dados a serem informados às 
secretarias e as comunidades, envia ao apoio;  
6.5.4 De acordo com o índice acumulado se apontar anormalidade, encaminha aos 
Gabinetes Estratégico e Operacional e a comunidade, para preparação e atuação.   
6.5.5 Os gabinetes acionam todas as secretarias que os compõem;  
6.5.6 Em caso de baixo índice de chuva (normalidade) os dados são registrados na 
COMPDEC.  
 

6.6 Núcleo de Proteção e Defesa Civil comunitário - NUPDEC  
6.6.1 A equipe da COMPDEC planeja as atividades conforme Projeto Ações 
Educativas de Prevenção aos riscos de Desastres, que tem por objetivo a formação 
dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil Comunitário, que é  composto por lideranças 
e moradores dos bairros constantes no Plano Municipal de Redução de Riscos – 
PMRR, e prepara os membros para atuar na prevenção, bem como na emergência.  
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O planejamento é enviado ao diretor para avaliação.  Caso necessite de ajustes 
retorna a equipe da COMPDEC, caso esteja  de acordo autoriza a execução.  
6.6.2 A equipe da COMPDEC envia para Assessoria/serviço social;  

6.6.2.1 Setor de Serviço Social, faz contato com as lideranças, mobiliza 
comunidade, realiza ações educativas e preventivas de forma 
sistemática e permanente.  

 
6.7. Projeto Defesa Civil nas Escolas  

6.7.1 A equipe da COMPDEC planeja as atividades para atuação junto às escolas 
conforme Projeto, que tem por objetivo trabalhar ações de cunho educativo e 
preventivo junto aos alunos residentes nos bairros com maior incidência de risco, 
constante no Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR.  O planejamento é 
remetido ao diretor que analisa e devolve a equipe para adequação ou execução.   
6.7.2 Autorizada a execução envia a Assessoria/serviço social para que apresente o 
Projeto a SEDU.  
6.7.3 Com adesão da SEDU, o serviço social realiza contato com a direção das 
escolas agenda as atividades junto aos alunos conforme Projeto.  
 

7. Demandas em Tempo de Anormalidade  
 
7.1 Ações emergenciais  

7.1.2 Conforme níveis de pluviosidade, e proporção do evento adverso o Secretário 
da SEDES aciona o Plano de Contingência e instala o gabinete operacional que 
recebe as ocorrências e encaminha ao diretor COMPDEC;  
7.1.3 O Diretor envia a assessoria/vistoria técnica;  
7.1.4 Os técnicos de vistoria realizam visitas “in loco” e identificam a necessidade de 
retirada das famílias. Emitem relatório de interdição ou notificação, prepara ART ou 
RRT encaminha para o Serviço Social. . Detectando a necessidade de abertura de 
abrigo, informa ao  Gabinete operacional.  
7.1.5 O setor de serviço social realiza diagnóstico socioeconômico, elaboram 
relatório social com indicativo para inserção no Projeto Aluguel Social e envia ao 
apoio;  
7.1.6 O apoio administrativo envia a SEHAB; 
7.1.7 Mediante a necessidade de abertura de abrigo o Gabinete Operacional 

comunica a SEMAS e SEDU para as devidas providências e atendimento aos 
desabrigados; 

7.1.8 As demandas para atendimento aos desalojados chegam ao Gabinete 
Operacional que envia a assessoria/serviço social;  

7.1.9 Setor de Serviço social atende os desalojados, cadastra as famílias, analisa 
os dados, providencia a entrega de donativos, registra os dados, faz 
encaminhamentos, e realiza a prestação de contas a Defesa Civil 
Estadual/Governo do Estado. 

7.1.10 Após cessar o evento de desastre, a SEMAS solicita ao Diretor da COMPEC 
vistoria técnica as moradias dos desabrigados;  

7.1.11  O diretor da COMPDEC passa a demanda a assessoria/vistoria técnica;  
7.1.12 Os técnicos de vistoria realizam visita e emitem relatórios autorizando ou não 

o retorno das famílias a moradia e informa a SEMAS. Caso não possam 
retornar, emite relatório detalhado prepara RRT e ART envia a 
Assessoria/serviço social;  
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7.1.13 Os Profissionais de serviço social realizam diagnóstico socioeconômico, 
elaboram relatório social com indicativo para inserção no Projeto Aluguel 
Social e envia ao apoio;  

7.1.14 O apoio administrativo providencia o encaminhamento para SEHAB.  
 

7.1.15       Decretação  
7.1.15.1 O secretário da SEDES e a COMPDEC analisam a necessidade de 

decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade 
Pública, e informa a equipe da COMPDEC para providências;  

7.1.15.2 A equipe da COMPDEC elabora os documentos para decretação 
conforme orientação da Defesa Civil Nacional entre eles a minuta de 
decreto, encaminha a PROGER para análise;  

7.1.15.3 Após análise a PROGER envia ao Gabinete do Prefeito para 
assinatura pelo Prefeito e realiza os devidos encaminhamentos.  

 
8 – Considerações Finais:  

 
8.1 A SEDES executante realizará o acompanhamento em locais em situações de 
anormalidade em virtude de fenômenos da natureza com ocorrências desfavoráveis, 
conforme o plano de contingência elaborado pelo Município.  
 
8.2 O estado de calamidade e situação de emergência serão decretadas a partir da análise 
e parecer técnico da Defesa Civil.  
 
8.3 A inobservância desta Norma de Procedimento constitui omissão de dever funcional e 
será punida na forma prevista em Lei.  
 
8.4 a presente Norma de Procedimento entrará em vigor na data de sua publicação.  
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1. DADOS DO EVENTO

Nome do proprietário:

Rua:

Bairro:

Número da Vistoria:

2. TIPOLOGIA DO EVENTO

3. DADOS VISTORIADOS

3.1 Área Constru�va do Imóvel

3.2 Patologias Estruturais Diagnos�cadas

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA/ES

RELATÓRIO DE VISTORIA DEFESA CIVIL

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL

SERRA

Área de Inundação Recorrente

Área de Encosta

Área Mista (Inundação e Encosta)

Área em Risco

Área de Inundação Permanente Inundações Temporárias

Tipo de Obra Modo Constru�vo Tipo de Cobertura Qtd de
Pavimentos

Residência Unifamiliar

Residência Mul�-familiar

Comercial

Industrial

Misto

Outros

Alvenaria sem Amarração

Alvenaria e Concreto Armado

Madeira reciclada

Pré-moldado

Pré-fabricado

Outros

Colonial

Metálica

Fibrocimento

Laje expostas

Outros

Um

Dois

Três

Quatro

Cinco

Área Total Construída (aprox.
m²

A Jusante

A Montante

Ambas

Localização da construção em Encosta Estado de Conservação da
Construção

Em Construção

Nova

Bom Estado de Conservaçõ

Péssimo Estado de Conservação

Parede Piso Laje Viga Coluna Estrutura do
telhado

Fissurada

Rachada

Destacada

Comprimida

Fissurada

Rachada

Afundado

Oco (perda
material de base)

Desabada

Outra

Outra

Trincada

Rachada

Selada/Refle�da

Condenada

Outra

Condenada Outra

Condenada

Selada/Fle�da

Fissurada

Rachada

Rompida

Ferragem Exposta

Outra

Fer. Exposta

Fissurada

Rachada
Esmagada

Selada

Sob ação de cupim
Subdimencionado



1556 1833

3.3 Dados Geotécnicos - Áreas de Encostas Naturais

Encostas Cortes, Inclinação e outros

Inclinação (marque com um‘‘x’’ a figura que apresenta a condição parecida com o local):

1

Talude de Corte

Altura em ____ metros

(marque com um ‘‘x’’ a figura que apresenta a condição parecida com o local):
2

Distância da Moradia em metros da base da encosta / talude
(      ) Distância de moradia _____  metros da base da encosta / talude

(       ) Ou ______   metros  do  topo  da encosta  /  talude
3

Aterro Lançado

Altura______  metros
inclinação (marque com um ‘‘x’’ a figura  que apresenta a condição  parecida com o local):

4

(      ) Presença de Blocos e Matacões

(      ) Presença de lixo / Entulho

90º (    )
60º 30º 17º 10º

(    ) (    ) (    ) (    )

90º (    )
60º 30º 17º 10º

(    ) (    ) (    ) (    )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     )

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA/ES

RELATÓRIO DE VISTORIA DEFESA CIVIL

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL

SERRA

DISTÂNCIA DA MORADIA
À BASE DO TALUDE
DE CORTE

DISTÂNCIA DA MORADIA
NO TOPO DO TALUDE
DE CORTE

4

(      ) Lançamentos de esgoto ou água servida no Rio, Corrego, Lagoa e/ou Valão

(      ) Presença de lixo / Entulho na Margem do Curso d´água

(      ) Sinais ou Feições de Processo de Erosão ou Solapamento Marginal

MARGEM DE RIOS, CÓRREGOS, LAGOAS E VALÕES DE DRENAGEM
Distância da moradia:_______ metros

Tipologia do imóvel:  Alvenaria (  )  Madeira  (  )  Mista (  )
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4. DADOS PARECER TÉCNICO

PARECER TÉCNICO / CONCLUSÃO FINAL
Edificação interditada defini�va em face das gravidades detectadas apresentadas pelas
patologias existentes exigindo a Demolição Imediata.

O imóvel pode ser habitado, desde que sanadas as patologias apontadas.

O imóvel encontra-se em condições de retorno para habitabilidade.

O imóvel encontra-se  sujeito a riscos devido a ação antrópicas  (causadas por terceiros),
sugerimos apenas Remoção Provisória.

O imóvel  encontra-se  sujeito a  remoção permanente  devido  encontra-se inserido  em
área de Inundação Permanente

OBSERVAÇÕES:

5. DADOS RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome do Responsável Técnico:

Registro no CREA-ES  :

Matricula Prefeitura Municipal da Serra:

Número da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica:

Serra,             de                                   de  2014

Assinatura do Profissional:

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA/ES

RELATÓRIO DE VISTORIA DEFESA CIVIL

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL

SERRA

Outros:
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PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL

SERRA

1556 1833SERRA

SERRA, ES                         DE                                                                                               DE

RUA/AVEN:                                                                                                      LOTE:                   QUADRA:

BAIRRO:                                                                                                                               TEL.:

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

REFERÊNCIA:

INTERDIÇÃO

NÚMERO

TIPO DE OBRA
( )RESID. UNIFAM.
( )RESID. MULTI-FAMILIAR
( )COMERCIAL
( )INDUSTRIAL
( )MISTO
( )OUTRO

MODO CONSTRUTIVO
( ) ALVENARIA S/ AMARRAÇÃO
( ) ALVENARIA E CONCR. ARMADO
( ) MADEIRA REUTILIZADA
( ) PRÉ-MOLDADO
( ) PRÉ-FABRICADO
( ) OUTRO

COBERTURA
( ) FIBROCIMENTO
( ) COLONIAL
( ) METÁLICA
( ) LAJE EXPOSTA
( ) OUTRA

NÚMERO DE PAVIMENTOS: ÁREA TOTAL

CONSTRUÍDA (APROX.)

CONSTRUÇÃO EM ENCOSTA
( ) A JUSANTE
( ) A MONTANTE
( ) AMBAS

ESTADO DA
CONSTRUÇÃO

( ) EM CONSTRUÇÃO
( ) NOVA
( ) BOA CONSERV.
( ) PÉSSIMA CONSERV.

PATOLOGIAS ESTRUTURAIS

PAREDE
( ) FISSURADA
( ) RACHADA
( ) DESTACADA
( ) COMPRIMIDA
( ) DESABADA
( ) OUTRA

( ) FISSURADO
( )RACHADO
( )AFUNDADO
( )OCO (PERDA MAT. BASE)
( )OUTRA

PISO
( ) TRINCADA
( ) RACHADA
( ) SELADA/FLETIDA
( ) CONDENADA
( ) OUTRA

LAJE

VIGA
( )SELADA/FLETIDA
( )FISSURADA
( )RACHADA
( )ROMPIDA
( )FERRAGEM EXPOSTA
( )CONDENADA
( )OUTRA

( )FISSURADA
( )RACHADA
( )ESMAGADA
( )FERRAGEM EXPOSTA
( )CONDENADA
( )OUTRA

COLUNA ESTRUT. TELHADO

( )SELADA/FLETIDA
( )SOB AÇÃO DE CUPIM
( )SUBDIMENSIONADA
( )CONDENADA
( )OUTRA

COMENTÁRIOS ADICIONAIS

IMÓVEL

ALUGADO

CEDIDO

PRÓPRIO

ASSUNTO:

E-MAIL: defesacivil@serra.es.gov.br  Tel´s: |27| 3338-1756 / 99949-8612 / 99938-9500 - Emergência: 199

Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5416 - Portal de Jacaraípe - CEP: 29.173-795 - Serra - ES 

http://defesacivil@serra.es.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL

SERRA

1556 1833SERRA

SERRA, ES                         DE                                                                                               DE

RUA/AVEN:                                                                                                      LOTE:                   QUADRA:

BAIRRO:                                                                                                                               TEL.:

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

REFERÊNCIA:

NOTIFICAÇÃO

NÚMERO

TIPO DE OBRA
( )RESID. UNIFAM.
( )RESID. MULTI-FAMILIAR
( )COMERCIAL
( )INDUSTRIAL
( )MISTO
( )OUTRO

MODO CONSTRUTIVO
( ) ALVENARIA S/ AMARRAÇÃO
( ) ALVENARIA E CONCR. ARMADO
( ) MADEIRA REUTILIZADA
( ) PRÉ-MOLDADO
( ) PRÉ-FABRICADO
( ) OUTRO

COBERTURA
( ) FIBROCIMENTO
( ) COLONIAL
( ) METÁLICA
( ) LAJE EXPOSTA
( ) OUTRA

NÚMERO DE PAVIMENTOS: ÁREA TOTAL

CONSTRUÍDA (APROX.)

CONSTRUÇÃO EM ENCOSTA
( ) A JUSANTE
( ) A MONTANTE
( ) AMBAS

ESTADO DA
CONSTRUÇÃO

( ) EM CONSTRUÇÃO
( ) NOVA
( ) BOA CONSERV.
( ) PÉSSIMA CONSERV.

PATOLOGIAS ESTRUTURAIS

PAREDE
( ) FISSURADA
( ) RACHADA
( ) DESTACADA
( ) COMPRIMIDA
( ) DESABADA
( ) OUTRA

( ) FISSURADO
( )RACHADO
( )AFUNDADO
( )OCO (PERDA MAT. BASE)
( )OUTRA

PISO
( ) TRINCADA
( ) RACHADA
( ) SELADA/FLETIDA
( ) CONDENADA
( ) OUTRA

LAJE

VIGA
( )SELADA/FLETIDA
( )FISSURADA
( )RACHADA
( )ROMPIDA
( )FERRAGEM EXPOSTA
( )CONDENADA
( )OUTRA

( )FISSURADA
( )RACHADA
( )ESMAGADA
( )FERRAGEM EXPOSTA
( )CONDENADA
( )OUTRA

COLUNA ESTRUT. TELHADO

( )SELADA/FLETIDA
( )SOB AÇÃO DE CUPIM
( )SUBDIMENSIONADA
( )CONDENADA
( )OUTRA

COMENTÁRIOS ADICIONAIS

IMÓVEL

ALUGADO

CEDIDO

PRÓPRIO

ASSUNTO:

E-MAIL: defesacivil@serra.es.gov.br  Tel´s: |27| 3338-1756 / 99949-8612 / 99938-9500 - Emergência: 199

Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5416 - Portal de Jacaraípe - CEP: 29.173-795 - Serra - ES 

http://defesacivil@serra.es.gov.br


   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA/ES 

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL         

         
 

DIAGNÓSTICO SÓCIOECONÔMICO 
(   ) Atendimento Interno (  ) Atendimento Domiciliar DATA:  
1 – IDENTIFICAÇÃO 
Nome:   
Endereço:  Tel:  
Bairro:  
Ponto de Referência:  
Estado Civil: (   ) Solteiro (  ) Casado (   ) Divorciado (   ) Separado judicialmente  
(   ) separado não judicialmente (   ) Viúvo (  ) União Estável 
Escolaridade: (  )iletrado (  )fundamental completo (  )fundamental incompleto ( ) ensino médio 
completo (  )ensino médio incompleto ( )superior completo ( )superior incompleto  
Naturalidade: (  ) Grande Vitória (   ) interior do ES  (   ) outros Estados 
Data de Nascimento ou idade:   Profissão:  
Trabalha Atualmente? (   ) Sim   (   ) Não Condição de trabalho: (  )formal  (   )informal 
Valor da Renda: R$  

CPF:  RG:  
Tempo que reside no município:   Tempo que reside no domicilio:  
Onde morava antes de vir para Serra:(  )Grande Vitória (   )interior ES  (  )outros Estados 
2 – DADOS DO CÔNJUGE 
Nome:  
Estado Civil: (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Divorciado (   ) Separado judicialmente (  ) separado 
não judicialmente (   ) Viúvo (   ) União Estável  
Escolaridade: (   )iletrado (  )fundamental completo (   )fundamental incompleto (   )ensino 
médio completo (   )ensino médio incompleto (  )superior completo (   )superior incompleto 
Naturalidade: (  ) Grande Vitória (   ) interior do ES  (   ) outros Estados 
Data de Nascimento ou idade:  Profissão: 
Trabalha Atualmente? (   ) Sim   (   ) Não Condição de trabalho: (   )formal  (   )informal 
Valor da Renda: R$  

3 – CONDIÇÕES DE MORADIA 
Residência: (   ) Própria   (   ) Alugada   (   ) Cedida   (   ) Outros  
Se alugada, valor do aluguel: R$ 
Edificação: (   ) Alvenaria   (   ) Madeira   (   ) Mista (   ) Sucata (   ) Outros 
Número de cômodos: (   ) 01   (   ) 02   (   ) 03   (   ) 04 (   ) 05  (   ) ou mais 
Banheiro:  (   )  Interno  (   ) Externo (   ) Coletivo  (   )  Não tem  
Existência de risco:(  )Alagamento (  )Desabamento (  )Estrutural ( )Social (  )Ambiental 
Proprietário do Imóvel: 
Possui documentação: (   )Sim  (   )Não       Qual? 
4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Residentes no Domicílio: Quantos Trabalham: 
Número de Filhos: Quantos Estudam: 
Renda Familiar: (  )Não tem  (  )Menos 01 SM  (  )01 SM (  )02 SM  (  )Acima de 03 SM 
Valor total da renda familiar:    
5 - SAÚDE  
Deficientes Físicos: (   ) Sim   (   ) Não                 
Classificação:(  ) Auditiva(  )Mental (  )Visual (  )Múltiplas (  )Física. 
Tipo de limitação: ____________ 
 

Doenças: (   ) Sim   (   ) Não  Tipo da doenças: (                           )   Quem:  

Siglas para doenças ou condição referida:  
Alcoolismo – ALC, Diabetes – DIA, Epilepsia – EPI, Hipertensão Arterial – HÁ, Tuberculose – TR,  Hanseniase – HAN, 
Gestante – GES, Deficiência – DEF (especificar o tipo), Cadeirante –CAD (especificar o motivo), Câncer – CA (especificar 
localização). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Uso contínuo de algum medicamento: (   ) sim  (    )  Não 
Forma de aquisição: (  ) Estado (  ) Município  (  ) Particular   (  ) Terceiros  ( ) Outros 
6 - ABRIGO 
Em caso de desabrigado buscar a possibilidade de abrigo com parentes ou amigos: 
Possui parentes no Município (   ) Sim   (   ) Não   
Grau de parentesco: (   ) pais (   ) irmãos (    ) tios  (   ) primos (    )  outros 
Onde reside: 
7 - BENEFÍCIOS 
Recebe algum Benefício ou ajuda, qual? 
Bolsa Família  (   )Sim / Valor R$ ________  (   )Não        Cesta Básica: (   )Sim (   )Não  
Nº NIS: __________________________ 
BPC - Benefício de Prestação Continuada (Idoso)   (    )Sim  (   )Não 
BPC - Benefício de Prestação Continuada (Deficiente)  (    )Sim  (   )Não 
Esta inscrito em algum Programa Habitacional?  (    )Sim  (   )Não    
Caso sim qual? (    ) Jacaraipe  (    ) Vila Nova  (    ) Novo Horizonte  (   ) PMCMV 
8 – COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

Nome Parentesco Idade Escolaridade Profissão Renda 
      
      
      
      
      
      
      
 
9 – RELATO SOCIAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
 

           TÉCNICO SOCIAL: 
CARIMBO E ASSINATURA: 

 
 

Avenida Talma Rodrigues Ribeiro , n.º5416 - Portal de Jacaraípe – Serra – ES Tel: 199 – 3338/1756  

  ssocial.sedes@serra.es.gov.br      . 

 

mailto:ssocial.sedes@serra.es.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA/ES 

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
COORDENADORIA MUNICIPAL DE  DEFESA CIVIL 

 

DIAGNÓSTICO SÓCIOECONÔMICO EMERGENCIAL 
(   ) Atendimento Interno (   ) Atendimento Domiciliar DATA: 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Endereço: Tel: 

Bairro: 
Ponto de Referência: 

Estado Civil: (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Divorciado (   ) Separado judicialmente  

(    ) separado não judicialmente (   ) Viúvo (   ) União Estável 

RG:   CPF:  

Naturalidade: (   ) Grande Vitória (   ) interior do ES  (   ) outros Estados 

Data de Nascimento: Trabalha Atualmente? (   ) Sim   (   ) Não 

Profissão: Condição de trabalho: (   ) formal  (  ) informal 

Valor da Renda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo que reside no município: Tempo que reside no domicilio: 

2– CONDIÇÕES DE MORADIA 

Residência: (    ) Própria   (   ) Alugada   (    ) Cedida   (    ) Outros    __________________ 

Se alugada valor do aluguel: R$                       Pago com recurso próprio  (   ) sim (   ) não    

Edificação: (   ) Alvenaria   (   ) Madeira   (   ) Mista (   ) Sucata (   ) Outros 

Nº de pavimentos:                                Quantidade de núcleos familiares:  

No terreno existe mais de uma moradia: (   ) sim (   ) não      Se sim quantas:  

Existência de risco: (   ) Alagamento (   ) Deslizamento (   ) Estrutural (   ) Social  

Nome do proprietário do Imóvel: 

3 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

SAÚDE  

Deficientes: (   ) Sim   (   ) Não                 

Classificação: (   ) Auditiva (   ) Mental (   ) Visual  (   ) Múltiplas (   ) Física. 

Doenças: (   ) Sim   (   ) Não  Tipo/doenças: (    )   Quem: __________________________ 

Nome da doença:_____________________________ 
 

4- ABRIGO 

Em caso de desabrigado buscar a possibilidade de abrigo com parentes ou amigos: 

Possui parentes no Município (   ) Sim   (   ) Não   

Grau de parentesco: (   ) pais (   ) filhos (   ) irmãos (    ) tios (   ) avós (   ) primos (   ) outros 

Onde reside: 



Situação durante o evento: (    ) desabrigado -  Nome do abrigo:___________________ 

                                                (   ) desalojado  

Desabrigado: Quando a pessoa fica em abrigo público 

Desalojado: Quando se abriga em casa de parentes, amigos etc. 

5- PERDAS OCORRIDAS 

(   ) alimentos (   ) colchões/ quantidade ______ (   ) geladeira(   ) fogão (   ) armário de 

quarto            (   ) armário de cozinha (   ) liquidificador (   ) microondas (   )  máquina de lavar             

(   ) tanquinho     (   ) TV (   ) aparelho de som (    ) computador (   ) rack/ estante (   ) sofá (   ) 

cama de casal (   ) cama de solteiro (   ) roupas de cama e banho (   ) roupas pessoais                 

(   )  Moradia     (   ) parte da moradia documentos  (   ) outros __________________ 

Obs: Só é possível repor alimentos e colchões de solteiro 

6 – COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

NOME PARENTESCO IDADE  PROFISSÃO RENDA  

     

     

     

     

     

     

     
 

       OBS.  IDENTIFICAR COM * QUEM ESTÁ  NO ABRIGO 
Renda Familiar: (   ) Não tem  (   ) Menos de 01 SM   (   ) 01 SM (   ) 02 SM  (   ) 03 SM  

(   ) Acima de 03 SM 

Valor total da renda familiar: 

 
RELATO SOCIAL 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TÉCNICO SOCIAL: 
CARIMBO E ASSINATURA: 

 
Avenida Talma Rodrigues Ribeiro , n.º5416 - Portal de Jacaraípe – Serra – ES Tel: 199 – 3338/1756  

  ssocial.sedes@serra.es.gov.br       
 

mailto:ssocial.sedes@serra.es.gov.br


                                                                                                                                    
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO NORMA DE PROCEDIMENTO 

SPO - NP  

01 
 

Assunto:   
ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA  

Versão:  
 

Data de elaboração: Data da Aprovação: Data da Vigência:  

02 11/11/2013 30/09/2015 30/09/2015  
Ato de Aprovação:  
Decreto nº6. 630/2015 
 

Unidade Responsável:  
Secretaria de Planejamento Estratégico – SEPLAE 

 

   
Revisada em: 
28/09/2015 

Revisada por: SEPLAE  

   
Anexos:  
Anexo I - Fluxograma 

 

 

Aprovação:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________
______________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________
________________ 

  

 Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 
 

 

 Carimbo e Assinatura do Controlador (a) Geral do 
Município 

 
 
 
 

 

 
1. Finalidade: 

1.1 Estabelecer as normas e procedimentos a serem observados por toda a administração visando disciplinar 
a elaboração do Plano Plurianual de Aplicações – PPA. 

2. Abrangência: 

2.1 Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo, Administração Indireta e Legislativo.  

3. Base Legal e Regulamentar Normas e Procedimentos da Elaboração do PPA  

3.1 Constituição Federal; 

3.2 Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

3.3 Lei 4.320 de 17 de março de 1964; 

3.4 Lei Orgânica do Município; 

3.5 Portaria n. 42, de 14/04/99, do Ministério de Orçamento e Gestão; 

3.6 Portarias Interministeriais e da Secretaria do Tesouro Nacional que interferem na matéria e demais 
normas relacionadas ao assunto. 

4. Conceitos: 

4. 1 Plano Plurianual – PPA: Instrumento de médio prazo para planejar, estrategicamente, as ações do 
Governo, pelo período de quatro de anos. Tem por objetivo estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, 
os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.  



                                                                                                                                    
 

4.2 Programa: É o instrumento que articula um conjunto de ações (orçamentárias e não-orçamentárias) 
voltadas para o atendimento de uma demanda social, para a solução de um problema ou para o 
aproveitamento de uma oportunidade de investimento, previsto no plano de governo e expresso nas diretrizes 
estratégicas. 

4.3 Ação: São operações das quais resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender ao 
objetivo de um programa.  São incluídas também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou 
voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, 
auxílios, contribuições, doações, etc. 

4.4 Diretriz: Diretrizes são os objetivos gerais do Plano Plurianual, devendo apresentar os resultados gerais 
que a administração deseja alcançar em prol da população, ressaltando que cada diretriz é composta por um 
ou mais programas. 

4.5 Meta: Especificação da quantificação física dos objetivos e respectivos prazos. 

4.6 Objetivo: Os objetivos expressam a vontade de solucionar demandas, carências ou problemas do 
município. A cada objetivo corresponde um programa de governo e a cada programa corresponde uma ou 
mais ações governamentais. 

4.7 Projeto: Instrumento de programação orçamentária para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo 
um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta a um produto que concorre para a expansão 
ou aperfeiçoamento da ação de governo. 

4.8 Público Alvo: Explicita para quais segmentos da sociedade (pessoas, famílias, comunidades, instituições 
ou setores) as ações e resultados do programa estão direcionados.  

4.9 Escopo: É o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. 

4.10 Unidade Executora: É aquela unidade administrativa que detém competência para praticar toda de 
gestão, o que significa dizer que são unidades administrativas autorizadas a gerir recursos orçamentários e 
financeiros. 

5. Competência e Responsabilidades: 

5.1 Compete à Secretaria de Planejamento Estratégico - SEPLAE elaborar, controlar e avaliar a execução da 
presente norma de procedimento. 

5.2 Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes à presente norma de procedimento. 

 
6. Procedimentos: 

6.1. Coordenadoria de Governo- CG 

6.1.1 - Define os objetivos estratégicos e os programas de governo com base no plano de governo, 
planejamento estratégico do município, planos setoriais e nas demandas da população. 

6.1.2 – Encaminha para Secretaria de Planejamento Estratégico 

6.2. Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento de Administração Estratégica - 
SEPLAE/DAE  

6.2.1 - Estabelece o cronograma de atividades tendo em vista o prazo definido para o encaminhamento do 
Projeto de Lei do PPA à Câmara Legislativa Municipal. 

6.2.2 - Realiza reuniões com as secretarias para orientações quanto à elaboração do PPA. 

6.2.3 – Solicita à Assessoria Especial de Captação de Recursos relatório de convênios vigentes e previstos. 

6.3 - Assessoria Especial de Captação de Recursos 

6.3.1 Elabora relatório de execução financeira dos convênios vigentes e da previsão de novos convênios e 
encaminha à  Secretaria de Planejamento Estratégico - SEPLAE/DAE. 

6.4 –. Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento de Administração Estratégica - 
SEPLAE/DAE  

6.4.1 Solicita a previsão da receita à Secretaria da Fazenda e encaminha à SEPLAE/DPEF 

6.5 – Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento Econômico Financeiro - SEPLAE/DPEF 



                                                                                                                                    
 

6.5.1 - Define, com base na previsão da receita, na série histórica e na previsão de convênios e na previsão 
com manutenção da máquina administrativa e encargos gerais, a cota orçamentária de cada secretaria e 
encaminha para ao departamento de administração estratégica SEPLAE/DAE. 

6.5.2 - Convoca audiência pública para debate dos programas e ações. 

 

6.6 - Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento de Administração Estratégica - 
SEPLAE/DAE 

6.6.1 - Informa o valor das cotas orçamentárias a cada unidade gestora. 

6.6.2 – Solicita ações, objetivos e indicadores de cada programa de governo. 

6.7. Unidade Executora  

6.7.1 -. A Unidade Gestora define as ações, objetivos e indicadores de cada programa de governo. 

6.7.2 Define, para o período de quatro anos, as metas físicas e financeiras de cada ação, com base na cota 
orçamentária disponível e encaminha para SEPLAE/DAE 

6.8 – Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento de Administração Estratégica - 
SEPLAE/DAE 

6.8.1 Analisa os programas e ações encaminhadas pelas unidades gestoras, verificando se está de acordo 
com as diretrizes e recursos disponíveis e solicitando adequações, quando necessário.  

6.8.2 - Convoca audiência pública para debate dos programas e ações. 

6.8.3 Caso as contribuições apresentadas na audiência pública apresentem viabilidade técnica e 
orçamentária, altera os programas e ações. 

6.8.4 - Sistematiza e cadastra no sistema, o relatório final analítico e consolidado. 

6..5 – Elabora minuta do Projeto de Lei e encaminha à Secretaria de Planejamento/ Gabinete do 
Secretario - SEPLAE/GAB para análise. 

6.9. Secretaria de Planejamento/ Gabinete do Secretario - SEPLAE/GAB 

6.9.1 O secretario analisa a peça orçamentária consolidada, caso aprovado encaminha a minuta de Lei 

Procuradoria Geral do Município para análise; 

6.9.2 Aprovado solicita ao DAE/SEPLAE para elaboração da minuta de Lei e a SEPLAE/GAB encaminha a 

minuta de Lei junto com os anexos a PROGER para análise  

6.10 - Procuradoria Geral do Município –PROGER 

6.10.1 – Analisa a minuta do Projeto de Lei e encaminha ao Gabinete do Prefeito; 

6.11 Gabinete do Prefeito 

6.11.1 Assina a minuta de Lei e os anexos e encaminha Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para 
aprovação 

6.12 - Câmara dos Vereadores 

6.12.1 Aprovada a Lei confirmada através do autógrafo de Lei, encaminha ao Gabinete do Prefeito. 

6.12.2 Caso não aprovada retorna ao Gabinete do Prefeito para que a mesma seja encaminhada a Secretaria 
de Planejamento e essa fará os ajustes conforme a solicitação do Legislativo; 

6.13 – Gabinete do Prefeito 

6.13.1 Aprovada a Lei o Prefeito sanciona dando publicidade na imprensa oficial e encaminha cópia ao 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

7. Considerações Finais: 

7.1 Todos os servidores disciplinados ou meramente envolvidos por esta Instrução Normativa deverão 
cumprir as determinações e atender aos dispositivos constantes na mesma. 



                                                                                                                                    
 

7.2 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a Unidade 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 do Poder Executivo Municipal. 

7.3 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
contrárias. 
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 Carimbo e Assinatura do Controlador (a) Geral do 
Município 

1. Finalidade: 

1.1 Estabelecer as normas e procedimentos a serem observados por toda a administração visando disciplinar 
a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

2. Abrangência:  

2.1 Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo, Administração Indireta e Legislativa. 

3. Base Legal e Regulamentar Normas e Procedimentos para Elaboração da LDO 

3.1 Manuais de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional e; Portarias Nº 553, de 22 de Setembro de 
2014 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

3.2 Constituição Federal; 

3.3 Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

3.4 Lei 4.320 de 17 de março de 1964; 

3.5 Lei Orgânica do Município; 

4. Conceitos: 

4. 1 Plano Plurianual – PPA: Instrumento de médio prazo para planejar, estrategicamente, as ações do 

Governo, pelo período de quatro de anos. Tem por objetivo estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, 

os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.  

4.2 Programa: É o instrumento que articula um conjunto de ações (orçamentárias e não orçamentárias) 

voltadas para o atendimento de uma demanda social, para a solução de um problema ou para o 



                                                                                                                                    
 

aproveitamento de uma oportunidade de investimento, previsto no plano de governo e expresso nas diretrizes 

estratégicas. 

4.3 Ação: São operações das quais resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender ao 

objetivo de um programa.  São incluídas também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou 

voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, 

auxílios, contribuições, doações, etc. 

4.4 Diretriz: Diretrizes são os objetivos gerais do Plano Plurianual, devendo apresentar os resultados gerais 

que a administração deseja alcançar em prol da população, ressaltando que cada diretriz é composta por um 

ou mais programas. 

4.5 Meta: Especificação da quantificação física dos objetivos e respectivos prazos. 

4.6 Objetivo: Os objetivos expressam a vontade de solucionar demandas, carências ou problemas do 

município. A cada objetivo corresponde um programa de governo e a cada programa corresponde uma ou 

mais ações governamentais. 

4.7 Projeto: Instrumento de programação orçamentária para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo 

um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta a um produto que concorre para a expansão 

ou aperfeiçoamento da ação de governo. 

4.8 Público Alvo: Explicita para quais segmentos da sociedade (pessoas, famílias, comunidades, instituições 

ou setores) as ações e resultados do programa estão direcionados.  

4.9 Escopo: É o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. 

4.10 Unidades Executora- Equipe de Governo (Secretariado): É aquela unidade administrativa que detém 

competência para praticar toda de gestão, o que significa dizer que são unidades administrativas autorizadas 

a gerir recursos orçamentários e financeiros. 

4.11 – Divida Pública Consolidada - é o montante total apurado:  

a) das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, 

assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;  

b) das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude da realização de operações de 

crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, 

tenham constado como receitas no orçamento;  

c) dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do 

orçamento em que houverem sido incluídos.  

4.12 – Divida Consolidada Líquida - correspondem à dívida pública consolidada deduzida as 

disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. 

4.13 - Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO  

Compreende as metas e as prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subseqüente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações 

na legislação tributária. Tem como principal finalidade orientar a elaboração do orçamento fiscal e da 

seguridade social e de investimentos do Poder Público, incluindo, no caso dos municípios, os poderes 

Executivo e Legislativo, bem como as empresas e autarquias. Sua finalidade é interligar a Lei Orçamentária 



                                                                                                                                    
 

Anual - LOA, com o Plano  Plurianual, de modo a proporcionar o atendimento das diretrizes, dos objetivos e 

das metas da Administração Pública anteriormente planejadas.  

Conforme o art. 169, inciso II, parágrafo 1º da Constituição Federal, a LDO também tem como atribuição 

autorizar a concessão de vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, alteração da estrutura de 

carreira, admissão e contratação de pessoal por qualquer das entidades da administração Pública direta e 

indireta, as despesas que deverão ter dotação orçamentária suficiente.  

O Anexo de Prioridades e Metas especifica as despesas que terão precedência na alocação dos recursos e 

na Lei Orçamentária do exercício subsequente, bem como em sua execução.  

O Projeto de Lei deve ser encaminhado pelo Executivo ao Legislativo até 15 de abril de cada ano. 

Com a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), além do disposto na 

Constituição, a LDO passou a dispor sobre:  

 Equilíbrio entre receitas e despesas;  

 Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas seguintes hipóteses:  

 Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento 

das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais; ou enquanto 

perdurar o excesso de dívida consolidada de ente da Federação que tenha ultrapassado o respectivo limite 

ao final de um quadrimestre.  

 Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com 

recursos dos orçamentos; 

 Demais condições e exigências para a transferência de recursos às entidades públicas e privadas;   

 Condições para autorizar o município a auxiliar no custeio de despesas próprias dos Estados ou União;  

 Critérios para início de novos projetos, após o adequado atendimento dos que estão em andamento;  

 Dispor sobre critérios de Programação Financeira mensal para todo o Município e a Câmara;  

 Percentual sobre a RCL retida para reserva de contingência;  

 Concessão a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra de renúncia de 

receitas.  

 

4.14 – Anexos de Riscos Fiscais podem ser conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos 

que venham a impactar negativamente as contas públicas, eventos estes resultantes da realização das ações 

previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de resultados, correspondendo, 

assim, aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo. Logo o anexo de Riscos Fiscais, como 

parte da gestão de riscos fiscais no setor público, é o documento que identifica e estima os riscos fiscais, 

além de informar sobre as opções estrategicamente escolhidas para enfrentar os riscos. 

4.15 - Anexo de Metas Fiscais O Anexo de Metas Fiscais abrangerá os órgãos da Administração Direta dos 

Poderes, e entidades da Administração Indireta, constituídas pelas autarquias, fundações, fundos especiais, 

empresas públicas e sociedades de economia mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social, inclusive sob a forma de subvenções para pagamento de pessoal e custeio, ou de auxílios 



                                                                                                                                    
 

para pagamento de despesas de capital, excluídas, neste caso, aquelas empresas lucrativas que recebam 

recursos para aumento de capital. 

 

. Competência e Responsabilidades: 

5.1 Competem à Secretaria de Planejamento Estratégico - SEPLAE elaborar, controlar e avaliar a execução 

da presente norma de procedimento. 

5.2 Competem à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 

procedimentos de controle inerentes à presente norma de procedimento. 

6. Procedimentos: 

6.1 Secretarias de Planejamento Estratégico/Departamento de Administração Estratégica - 

SEPLAE/DAE 

6.1.1 Elabora o cronograma das atividades para estruturação da Lei, tendo em vista o prazo estabelecido 

para o encaminhamento do Projeto de Lei à Câmara.  

6.1.2 Coleta e estrutura informações sobre o cenário da economia brasileira através dos dados 

macroeconômicos conforme as informações trimestrais do Banco Central – sobre o produto interno bruto e 

índice de inflação. 

6.1.2 Elabora e envia os ofícios para SEFA, Assessoria de Captação de Recursos, IPS, PROGER e demais 

secretárias para que as mesmas repassem as informações conforme a tipicidade de cada uma para 

estruturação da Lei.  

6.2 Secretarias da Fazenda - SEFA 

6.2.1 Para consolidação da Lei elabora relatório da dívida pública consolidada e a dívida consolidada líquida 

juntamente com o ativo disponível, aplicações financeiras, haveres financeiros e o resto a pagar processado 

para os três anos anteriores e posteriores. 

6.2.2 Elabora a projeção da receita disponível e despesa para os três anos subsequentes e o cálculo do 

duodécimo de repasse a Câmara, descrevendo a metodologia de cálculo utilizada e encaminha à Secretaria 

de Planejamento Estratégico/ Departamento de Administração Estratégica. 

6.3 Assessoria Especial de Captação de Recursos e Demais Secretarias 

6.3.1 Elabora relatório de execução dos recursos vinculados com o Governo Federal, Estadual e Instituições 

Privadas e previsão de novos convênios e encaminha à Secretaria de Planejamento Estratégico/ 

Departamento de Administração Estratégica-SEPLAE/DAE. 

6.4. Instituto de Previdência da Serra - IPS 

6.4.1 Elabora relatório da projeção atuarial e a estimativa da receita e despesa para os próximos três anos e 

encaminha ao à Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento de Administração Estratégica- 

Seplae/DAE. 

6.5 Procuradoria Geral do Município - PROGER 



                                                                                                                                    
 

6.5.1 Elabora o anexo de riscos fiscais e encaminha à Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento 

de Administração Estratégica- Seplae/DAE. 

6.6 Secretaria de Administração - SEAD 

6.6.1 Encaminha à Secretaria de Planejamento Estratégico previsão de contratação de pessoal para os três 

anos subsequentes. 

6.7  Secretaria de Planejamento Estratégico/Departamento de Administração Estratégica - Seplae/DAE 

6.7.1 Consolida as informações da Assessoria Especial de Captação de Recursos, Secretaria da Fazenda, 

demais secretarias e o Instituto de Previdência da Serra e para elaboração da previsão da receita do 

município.  

6.7.2 Elabora relatório do comportamento da receita e da despesa dos três anos anteriores. 

6.7.3 Elabora os quadros demonstrativos contendo todas as informações solicitadas. 

6.7.4 Elabora o anexo de metas Fiscais e os Anexos de Riscos Fiscais;  

6.7.5 Caso aprovado pela secretaria elabora a minuta de projeto de Lei e encaminha à Procuradoria Geral do 

Município 

6.8 Secretaria de Planejamento/ Gabinete do Secretário - SEPLAE/GAB 

6.8.1. Após consolidado os anexos de metas e os riscos fiscais analisa a receita e a despesa: 

6.8.2 Não aprovado rever a receita projetada junto com a Secretaria de Fazenda e a Assessoria de Captação 

de Recursos para os ajustes necessários.  

6.8.3 Aprovado, convoca a Audiência Pública para discutir as metas e diretrizes fiscais. 

6.8.4 Após a audiência pública, solicita ao DAE/SEPLAE elaboração da minuta de Lei, os anexos de metas 

fiscais e as atas da audiência pública que irão em anexo ao documento. 

6.8.5 SEPLAE/GAB encaminha a minuta de Lei junto com os anexos a PROGER para análise  

6.10 – Procuradoria Geral – PROGER  

6.10.1 Analisa a minuta de Lei junto com os anexos e encaminha ao Gabinte do Prefeito  

6.11 Gabinete do Prefeito 

6.11.1 Encaminha Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para aprovação 

6.12 - Câmara dos Vereadores 

6.12.1 Aprovada a Lei confirmada através do autógrafo de Lei encaminha ao Gabinete do Prefeito. 

6.12.2 Caso não aprovada retorna ao Gabinete do Prefeito para que a mesma seja encaminhada a Secretaria 
de Planejamento e essa fará os ajustes conforme a solicitação do Legislativo; 

6.13 – Gabinete do Prefeito 

6.13.1 Aprovada a Lei o Prefeito sanciona a Lei dando publicidade e encaminha cópia ao Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo. 

 

7. Considerações Finais: 



                                                                                                                                    
 

7.1 Todos os servidores disciplinados ou meramente envolvidos por esta Instrução Normativa deverão 

cumprir as determinações e atender aos dispositivos constantes na mesma. 

7.2 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a Secretaria de 

Planejamento e  Unidade 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 do Poder 

Executivo Municipal. 

7.3 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

contrárias. 
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1. Finalidade: 

1.1 Estabelecer as normas e procedimentos a serem observados por toda a administração visando disciplinar 
a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA. 

2. Abrangência: 

2.1 Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo, Administração Indireta e Legislativo. 

3. Base Legal e Regulamentar Normas e Manual de Elaboração da Lei Orçamentária Anual  

3.1 Constituição Federal; 

3.2 Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

3.2 Lei 4.320 de 17 de março de 1964; 

3.3 Lei Orgânica do Município; 

3.4 Portarias Nº553, de 22 de Setembro de 2014 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

 

4. Conceitos: 

4.1 Lei Orçamentária Anual – LOA 

Compreende a estimativa de todas as receitas e a fixação de todos os gastos do Município para o exercício 
seguinte englobando os orçamentos fiscais, da seguridade social. Dispõe sobre a estimava da receita, a 
fixação da despesa, a autorização para a abertura de créditos suplementares e para contratação de 
operações de créditos e contêm a programação orçamentária que permite verificar como serão alocados os 
recursos públicos, incluindo os investimentos do PPA priorizados pela LDO. 

4.2 Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD 



                                                                                                                                    
 

Instrumento que detalha, operacionalmente, os projetos, as atividades e as operações especiais constantes 
da Lei Orçamentária - LOA. Especifica os elementos de despesa e respectivos desdobramentos, sendo 
considerado o ponto de partida para a execução orçamentária. 

Os empenhos por estimativa, globais e aqueles normais cuja competência da despesa inicia-se antes da 
publicação do quadro de detalhamento de despesas não são considerados a posterior. 

4.3 Crédito orçamentário 

Designa o lado orçamentário, representando a dotação ou autorização de gasto. O recurso refere-se ao lado 
financeiro, indicando dinheiro ou saldo financeiro.  

4.4 Despesas Continuada  

A Lei de Responsabilidade Fiscal considera despesa obrigatória de caráter continuado, a despesa de 

natureza corrente, voltada para a operação e manutenção dos serviços existentes.  
; 

5. Competência e Responsabilidades: 

5.1 Compete à Secretaria de Planejamento Estratégico – SEPLAE, através do Departamento de 
Planejamento Econômico e Financeiro elaborar, consolidar controlar e acompanhar a execução a Lei 
Orçamentária Anual. 

5.2 Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente norma de procedimento. 

5.3 Compete às unidades executoras elaborar sua proposta orçamentária e encaminhar à Secretaria de 
Planejamento Estratégico. 

 
6. Procedimentos: 
6.1 Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento Econômico Financeiro - SEPLAE/DPEF 

6.1.1 Elabora e estabelece o cronograma de atividades, tendo em vista o prazo estabelecido para o 

encaminhamento do Projeto de Lei à Câmara.  

6.1.2. Encaminha os ofícios solicitando a indicação de técnicos, que irão representar a secretaria na 

elaboração do orçamento anual; 

6.1.3 Realiza a revisão das projeções das receitas e das despesas e/ou ações do PPA; 

6.1.4 Busca com o Departamento de Administração Estratégica – SEPLAE/DAE a Lei de Diretrizes 

Orçamentária aprovada na Câmara para análise e distribuição das cotas com base na receita. 

6.1.5 Revisa a legislação referente à codificação da receita, despesa e classificação funcional; 

6.1.6 Convoca Audiência Pública  

6.1.7 Define as cotas orçamentárias para o ano advindo 

6.1.8 Apresenta as cotas para o exercício seguinte ao secretário da pasta para aprovação 

6.1.9 Envia para as unidades executoras o quadro de detalhamento de despesa  

6.2 Unidades Executoras 

6.2.1 preenche o quadro de detalhamento de despesa de acordo com as cotas e encaminha à SEPLAE/DPEF 

6.3 Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento Econômico Financeiro - SEPLAE/DPEF 

6.3.1 Aguarda a entrega das propostas para o Orçamento do exercício seguinte das secretarias impressas, 

assinadas pelo secretário da pasta e também por meio eletrônico obedecendo aos programas e ações. 

6.3.2 Analisa as propostas encaminhadas pelas secretarias e consolida no sistema orçamentário.  

6.3.3 Realiza a análise das propostas setoriais no que se referem ao teto orçamentário de cada secretaria, 

despesa continuada, relacionado com as despesas da folha de pagamento e encargos sociais de cada 

secretaria e limites prudenciais com pessoal, encargos gerais do município, passep, precatórios e os limites 

constitucionais da saúde e educação; 



                                                                                                                                    
 

6.3.4 Caso necessário, providencia a solicitação à Secretaria de planejamento estratégico/DPEF, alterações 

dos programas ou ações formalizadas com as devidas justificativas para mudanças. 

6.3.5 Recebe todas as informações e consolida as despesas orçamentárias 

6.3.6 Recebe e consolida as informações referentes às despesas orçamentárias e encaminha a 

SEPLAE/GAB para análise. 

6.4 Secretaria de Planejamento/ Gabinete do Secretário - SEPLAE/GAB 

6.4.1 Analisa o orçamento consolidado e caso aprovado encaminha ao DPEF para elaboração da minuta de 

Lei; 

6.4.2 Não aprovado, encaminha para o DPEF para rever o orçamento e fazer os ajustes necessários. 

6.3.7 Aprovado solicita ao DPEF/SEPLAE para elaboração da minuta de Lei, e a SEPLAE/GAB encaminha a 

minuta de Lei junto com os anexos a PROGER para análise.  

6.5 Procuradoria Geral – PROGER  

6.5.1 Analisa a minuta de Lei junto com os anexos e encaminha ao Gabinete do Prefeito  

6.6 Gabinete do Prefeito 

6.6.1 Assina a minuta de Lei e os anexos e encaminha Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para 
aprovação 

6.7 - Câmara dos Vereadores 

6.7.1 Aprovada a Lei confirmada através do autógrafo de Lei encaminha ao Gabinete do Prefeito. 

6.7.2 Caso não aprovada retorna ao Gabinete do Prefeito para que a mesma seja encaminhada a Secretaria 
de Planejamento e essa fará os ajustes conforme a solicitação do Legislativo; 

6.8 – Gabinete do Prefeito 

6.8.1 Aprovada a Lei o Prefeito sanciona dando publicidade na imprensa oficial e encaminha cópia ao 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

7. Considerações Finais: 

7.1 A LOA será publicada no Diário Oficial do Estado, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, 
conforme o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF; 

7.2 O prazo para o envio do Projeto da LOA pelo Prefeito à Câmara Municipal para votação é de até setenta e 
cinco dias antes do início do exercício financeiro seguinte, e a sessão legislativa não será interrompida sem a 
aprovação do Projeto de Lei Orçamentária. 

7.3 Todos os servidores disciplinados ou meramente envolvidos por esta Instrução Normativa deverão 
cumprir as determinações e atender aos dispositivos constantes na mesma. 

7.4 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a Unidade 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 do Poder Executivo Municipal. 

7.5 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
contrárias. 
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1. Finalidade: 

1.1 Estabelecer as normas e procedimentos a serem observados por toda a administração visando garantir e 
disciplinar a realização das Audiências Públicas para apresentar e debater com a população o PPA, a LDO e 
a LOA de forma a: 

1.1.1 Recolher subsídios ou informações para o processo de tomada de decisões, identificando de forma 
mais ampla os aspectos relevantes à matéria objeto da audiência pública; 

1.1.2 Dar publicidade a um assunto de interesse público, proporcionando aos cidadãos a oportunidade de 
encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões. 

2. Abrangência: 

2.1 Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo, Administração Indireta e Legislativo. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

3.1 Constituição Federal  
3.2 Lei Federal 4.320/64;  

3.3 Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

3.4 Lei Orgânica do Município; 

4. Conceitos: 



                                                                                                                                    
 

4.1 Audiência Pública: É um dos instrumentos de transparência trazidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, cujo objetivo é envolver a população nos processos de elaboração e execução dos planos 
orçamentários: PPA, LDO e LOA.  

4.2 Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF: Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal; 

4.3 Plano Plurianual - PPA: Instrumento de médio prazo para planejar, estrategicamente, as ações do 
Governo, pelo período de quatro de anos. Tem por objetivo estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, 
os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada; 

4.4 Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO: Compreende as metas e as prioridades da Administração 
Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei 
orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Tem como principal finalidade orientar 
a elaboração do orçamento fiscal e da seguridade social e de investimentos do Poder Público, incluindo, no 
caso dos municípios, os poderes Executivo e Legislativo, bem como as empresas e autarquias. Sua finalidade 
é interligar a Lei Orçamentária Anual - LOA, com o Plano Plurianual, de modo a proporcionar o atendimento 
das diretrizes, dos objetivos e das metas da Administração Pública anteriormente planejadas.  

4.5 Lei Orçamentária Anual - LOA: Compreende a estimativa de todas as receitas e a fixação de todos os 
gastos do Município para o exercício seguinte englobando os orçamentos fiscais, da seguridade social. 
Dispõe sobre a estimava da receita, a fixação da despesa, a autorização para a abertura de créditos 
suplementares e para contratação de operações de créditos e contêm a programação orçamentária que 
permite verificar como serão alocados os recursos públicos, incluindo os investimentos do PPA priorizados 
pela LDO. 

5. Competência e Responsabilidades: 

5.1 Compete à Secretaria de Planejamento Estratégico - SEPLAE controlar e acompanhar a execução da 
presente Norma de Procedimento. 

5.2 Compete à Unidade Executora acompanhar e responder sobre matéria inerente à sua competência. 

5.3 Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 
 
6. Procedimentos: 

6.1 Secretaria de Planejamento Estratégico/ Núcleo de Acompanhamento do Orçamento Participativo -
SEPLAE/NAOP 

6.1.1 Define o planejamento em conjunto com a Assembleia Municipal do Orçamento – AMO e Federação 
das Associações de Moradores da Serra – FAMS regras gerais e cronograma de realização das audiências 
públicas com definição de datas e locais. 

6.1.2 Convoca as audiências públicas, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, por meio de instrumento de 
divulgação oficial do município.  

6.1.3 Divulga o cronograma das audiências públicas previamente na página da Prefeitura na internet, por 
meio de convites impressos ou outros instrumentos de comunicação, de forma a possibilitar a ampla 
participação de moradores do município, organizações da sociedade civil, poder público legislativo e demais 
autoridades do município, sem discriminação de ordem política, étnica, cultural ou religiosa. 

6.1.4 Especifica a dinâmica, metodologia e a organização das reuniões. 

6.1.5 Estabelece os dados mínimos que deverão ser apresentados, assim como os aspectos que deverão ser 
esclarecidos ou enfatizados na audiência pública. 

6.1.6 Convoca os agentes públicos municipais que devem participar da audiência. 

6.1.7 Convida, quando necessário, especialistas, pesquisadores, técnicos, associações ou entidades civis 
com notória atuação nas áreas afetas ao tema da audiência para comparecerem na qualidade de expositores 
e/ou convidados. 

6.1.8 Apresenta os objetivos e regras de funcionamento e designa os componentes da mesa para auxiliar nos 
trabalhos.  



                                                                                                                                    
 

6.1 9 Define formas de captação e registro à manifestação popular, buscando garantir que não haja nenhuma 
forma de coação ou indução sobre os participantes. 

6.1.10 Garante a palavra, de acordo com a ordem de inscrição, a todos os participantes que quiserem expor 
alguma sugestão ou encaminhamento, ou mesmo quiserem fazer algum questionamento sobre o assunto 
tratado, bem como aos expositores, técnicos, servidores e/ou convidados que possam auxiliar no debate ou 
esclarecer temas técnicos. 

6.1.11 Fixa o tempo destinado às manifestações, ampliando-o quando considerar necessário ou útil, 
organizando os pedidos de réplica e tréplica. 

6.1.14 Sistematiza e apresenta as deliberações tomadas, encerrando os trabalhos das audiências. 

6.1.13 Lavra ata, anexando a lista de presença dos participantes. 

6.1.14 Divulga o resultado das audiências na página da Prefeitura na internet.  

 
7. Considerações Finais: 

7.1 Todos os servidores disciplinados ou meramente envolvidos por esta Instrução Normativa deverão 
cumprir as determinações e atender aos dispositivos constantes na mesma. 

7.2 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a Unidade 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 do Poder Executivo Municipal. 

7.3 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias. 
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metas físicas, financeiras e fontes de 

financiamento



                                                                                                                                    
 

 

         

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
NORMA DE PROCEDIMENTO 

SPO - NP  

05 
 

Assunto:  
ACOMPANHAMENTO E MONITORMENTO DO PPA E LDO 
 

 

Versão: Data de elaboração: Data da Aprovação: Data da Vigência:  
02 11/11/2013 30/09/2015 30/09/2015  
Ato de Aprovação:  
Decreto nº6. 630/15 

Unidade Responsável:  
Secretaria de Planejamento Estratégico – SEPLAE 

 

   
Revisada em: 
28/09/2015 

Revisada por: 
SEPLAE 

 

   
Anexos:  
Anexo I - Fluxograma  

Aprovação:  
  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

   
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 

  

 Carimbo e Assinatura do Secretário (a) de 
Planejamento Estratégico 

 
 
 
 
 
 
 

Carimbo e Assinatura do Controlador (a) Geral do 
Município 
 

  

 
1. Finalidade: 

1.1 Estabelecer as normas e procedimentos a serem observados por toda a administração visando garantir e 
disciplinar o acompanhamento dos resultados previstos nos programas do Plano Plurianual de Aplicações - 
PPA, do cumprimento das metas fiscais e das prioridades definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - 
LDO 

2. Abrangência: 

2.1 Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo, Administração Indireta e Legislativo. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

3.1 Constituição Federal  

3.2 Lei Federal 4.320/64; 

3.3 Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

3.4 Lei Orgânica do Município; 

 
 
4. Conceitos: 



                                                                                                                                    
 

4.1 Acompanhamento: Observar, a partir de critérios pré-estabelecidos, o desempenho e cumprimento das 
metas físicas e orçamentárias, difundindo as práticas adotadas, como forma de mensurar e aperfeiçoar o 
planejamento e a execução municipal; 

4.2 Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF: Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal; 

4.3 Plano Plurianual - PPA: Instrumento de médio prazo para planejar, estrategicamente, as ações do 
Governo, pelo período de quatro de anos. Tem por objetivo estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, 
os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada; 

4.4 Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO: Compreende as metas e as prioridades da Administração 
Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei 
orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Tem como principal finalidade orientar 
a elaboração do orçamento fiscal e da seguridade social e de investimentos do Poder Público, incluindo, no 
caso dos municípios, os poderes Executivo e Legislativo, bem como as empresas e autarquias. Sua finalidade 
é interligar a Lei Orçamentária Anual - LOA, com o Plano Plurianual, de modo a proporcionar o atendimento 
das diretrizes, dos objetivos e das metas da Administração Pública anteriormente planejadas.  

4.5 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. 

4.6 Unidade Executora: Secretarias e órgãos do município responsáveis por programas e ações do PPA 

5. Competência e Responsabilidades: 

5.1 Compete à Secretaria de Planejamento Estratégico - SEPLAE controlar e acompanhar a execução da 
presente Norma de Procedimento. 

5.2 Compete à Unidade Executora acompanhar e responder sobre matéria inerente à sua competência. 

5.3 Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 
 
 
6. Procedimentos: 

6.1 Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento de Administração Estratégica - 
SEPLAE/DAE 

6.1.1 Define critérios para o monitoramento das ações e programas do PPA; 

6.1.2 Organiza os dados e conteúdos necessários para o monitoramento da execução física e financeira de 
cada programa e respectivas ações, de acordo com os indicadores estabelecidos no PPA; 

6.1.3 Define o cronograma e a forma como os dados serão encaminhados pelas Unidades Executoras, 
considerando a periodicidade estabelecida no PPA para cada indicador; 

6.2 Unidade Executora 

6.2.1 Indica responsáveis para o acompanhamento dos produtos e indicadores relativos à sua secretaria; 

6.2.2 Coleta periodicamente dados, consolida-os e encaminha-os à Secretaria de Planejamento para análise; 

6.3 Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento de Administração Estratégica - 
SEPLAE/DAE 

6.3.1 Avalia os relatórios encaminhados pelas unidades executoras, a partir do conteúdo mínimo 
estabelecido; 

6.3.2 Emite parecer com recomendações para os ajustes necessários e indica prazo para resposta, caso 
relatórios estejam incompletos; 



                                                                                                                                    
 

6.4 Unidades Executoras 

6.4.1 Responde às solicitações de alteração e ajuste da Secretaria de Planejamento, caso necessário; 

6.4.2 Caso necessário, providencia a solicitação à Secretaria de Planejamento Estratégico, alterações dos 
programas ou ações, formalizadas com as devidas justificativas. 

6.5 Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento de Administração Estratégica - 
SEPLAE/DAE 

6.5.1 Elabora relatório anual demonstrando os principais resultados alcançados e metas não observadas e/ou 
insuficientes; 

6.5.2 Recebe e analisa as solicitações de alterações de programas ou ações Unidades Executoras e 
apresenta proposta de revisão ao Prefeito; 

6.5.3 Encaminha o projeto de lei à Câmara de Vereadores com a proposta de alteração, quando necessário. 
7. Considerações Finais: 

7.1 Todos os servidores disciplinados ou meramente envolvidos por esta Instrução Normativa deverão 
cumprir as determinações e atender aos dispositivos constantes na mesma. 

7.2 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a Unidade 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 do Poder Executivo Municipal. 

7.3 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
contrárias. 
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1. Finalidade:  

1.1   Disciplina sobre normas procedimentais, para padronizar a rotina interna, de segurança física 
e lógica dos equipamentos, sistemas, dados e informações, com vistas à eficácia, eficiência, 
transparência dos atos administrativos e da gestão dos recursos públicos. 

2. Abrangência: 

2.1  Abrange todas as unidades da estrutura administrativas 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. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

3.1 O fundamento jurídico encontra-se consubstanciado na Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica 
do Município. 

4. Conceitos: 

 Back Up- salva, cópia. 
 Senha - código que autoriza admissão / acesso.  
 Fitas DAT – Fitas para back-up. 
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5. Competência e Responsabilidades: 

5.1 São responsabilidades do Órgão da Administração Municipal/Gestor da Pasta a definição dos 
servidores que terão acesso ao sistema, bem como os respectivos níveis de acesso (lógico) ao servidor 
da rede. 

5.2 São responsabilidades do SEAD/DATA a orientação e o monitoramento de medidas de proteção 
contra incêndio.  

5.3 São responsabilidades dos Usuários: 

I -      realizar back-up de segurança diariamente, preferencialmente, dos arquivos 
importantes e essenciais para execução da rotina de trabalho, incluindo eventuais 
bancos de dados que não estão no servidor central;  

II -       executar o sistema de antivírus, de acordo com as instruções recebidas pelo suporte 
da SUBTI. 

São responsabilidades da Subsecretaria de Tecnologia da Informação. 

I -     estabelecer os procedimentos e critérios para a definição de senhas e manutenções; 

II -    registrar e gerenciar a concessão, atualização e controle de utilização de senhas;  

III -  definir as medidas de proteção física do acervo de processamento de dados; 

IV - orientar as áreas usuárias;  

V -   realizar back-up de segurança dos bancos de dados do servidor; 

VI - executar testes periódicos; 

VII -  analisar regularmente os registros de utilização; 

VIII -  investigar as tentativas bloqueadas de acesso fraudulento; 

IX -  manter o funcionamento, segurança e confiabilidade da rede interna; 

X -   conservar em segurança os equipamentos de informática, mídias removíveis, fitas DAT, 
CDs e DVDs; 

XI - realizar atualizações e manutenções nos equipamentos ou na rede que gerem 
indisponibilidade dos serviços. 

6. Procedimentos: 

6.1 Definidas as pessoas e os respectivos níveis de acesso (lógico) ao servidor da rede, pelo Órgão da 
Administração Municipal/Gestor da Pasta, a Subsecretaria de Tecnologia da Informação deve realizar os 
seguintes procedimentos:  

I -    estabelecer os procedimentos e critérios para a definição de senhas e manutenção 
das senhas; 

II -   registrar e gerenciar a concessão, atualização e controle de utilização das senhas, 
estabelecendo responsabilidades dos usuários pelo sigilo; 

III -  definir as medidas de proteção física do acervo de processamento de dados, que 
devem ser realizadas, durante e depois do expediente normal, por todas as unidades; 

IV - orientar e monitorar as medidas de proteção contra incêndio, nos locais de instalação 
dos equipamentos; 

V -  orientar as áreas usuárias sobre definição dos arquivos, back-up operacional e 
segurança;  



VI -  realizar diariamente e obrigatoriamente back-up de segurança dos bancos de dados 
do servidor e armazenar em local seguro e protegido contra sinistros;  

VII - executar testes periódicos, para verificar se em um caso eventual  de emergência, os 
arquivos disponíveis possibilitariam a retomada integral do processamento de dados; 

VIII - analisar regularmente os registros de utilização do sistema, investigando as tentativas 
bloqueadas de acesso fraudulento, mantendo o funcionamento, segurança e confiabilidade 
da rede interna. 

IX -   realizar atualizações e manutenções nos equipamentos ou na rede que gerem 
indisponibilidade dos serviços e devem ser executados, preferencialmente, aos finais de 
semana ou em horários fora do expediente. 

7. Considerações Finais: 

7.1 Compete a Unidade de Controle Interno, dirimir quaisquer dúvidas ou interpretações desta Instrução 
Normativa. 

7.2 O anexo I constituem parte integrante desta Instrução Normativa.  

  7.3 Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

  7.4 E por estarem de acordo, firmam a presente Instrução Normativa em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para todos os efeitos legais. 

  

Serra (ES), 29 de setembro de 2015. 
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1. Finalidade: 

1.1   Disciplina sobre normas procedimentais, para padronizar a rotina interna de aquisição, 
locação, utilização de software, hardware, suprimentos e contratação serviços de tecnologia da 
informação, com vistas à eficácia, eficiência, transparência dos atos administrativos e da gestão dos 
recursos públicos. 

2. Abrangência: 

2.1  Abrange todas as unidades da estrutura administrativas 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. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

3.1 O fundamento jurídico encontra-se consubstanciado na Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica 
do Município. 

4. Conceitos: 

 TI – Tecnologia da Informação. 
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 Software - programa, rotina ou conjunto de instruções que controlam o 
funcionamento de um computador. 

 Hardware – parte física do computador. 
 Suprimentos – produtos de informática. 
 Usuários - são pessoas ou organizações que utilizam um determinado tipo de serviço 

podem ser classificados segundo a área de interesse. 

5. Competência e Responsabilidades: 

Da aquisição, locação e utilização de software, hardware e suprimentos de tecnologia da 

informação 

5.1 São responsabilidades da SUBTI – Subsecretaria de TI: 

I -    analisar e emitir parecer sobre os pedidos de aquisição de software, hardware, 
programas de computador e demais serviços de tecnologia da Informação e 
comunicação; 

II -   compor a comissão de licitação, nos certames de produtos de tecnologia da 
informação e comunicação. 

III - receber e conferir as mercadorias de tecnologia da informação; 

IV - avaliar o cumprimento das cláusulas contratuais; 

V - acompanhar o cumprimento dos prazos; 

VI - sugerir melhorias; 

VII - solicitar aditivo contratual; 

VIII -    receber serviço, fatura e nota fiscal; 

IX - encaminhar faturas para o Setor Contabilidade. 

5.2 É responsabilidade do Departamento de Administração de Materiais - DAM, a deflagração dos 
procedimentos da Instrução Normativa SCL – 001, para aquisição, locação de software, hardware, 
serviços e suprimentos de tecnologia da informação e comunicação.  

Da Contratação de serviços de tecnologia de informação e comunicação 

5.3 São responsabilidades da SUBTI – Subsecretaria de TI: 

I -      identificar a necessidade de contratação serviços de tecnologia da informação e 
comunicação;  

II -       solicitar contratação do serviço de tecnologia da informação, previamente aprovados, 
para o Setor de licitação 

III - compor a comissão de licitação, nos certames de contratação de serviços de tecnologia 
da informação e comunicação; 

IV - receber e atestar os serviços de tecnologia da informação e comunicação contratados e 
recebidos; 

V - autorizar a realização de trabalho, de tecnologia da informação, fora do horário de 
expediente; 

VI - acompanhar a realização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação 
contratados; 



VII - solicitar e desenvolver Sistemas; 

VIII -    emitir termo de: 
a)  sigilo e confidencialidade; 
b)  fornecimento de treinamento; 
c)  transferência de tecnologia. 

IX - analisar e emitir parecer sobre os pedidos de contratação de serviços de tecnologia da 
informação e comunicação. 

5.4 É responsabilidade do Departamento de Administração de Materiais - DAM, a deflagração dos 

procedimentos da Instrução Normativa SCL – 001, para contratação de serviços de tecnologia da 

informação e comunicação. 

6. Procedimentos: 

Da aquisição, locação e utilização de software, hardware, e suprimentos de tecnologia da 
informação e comunicação 

6.1 A Subsecretaria de TI analisará os pedidos de aquisição de software, hardware e serviços de TI e 
emitirá parecer técnico, definidos por profissionais da área.  

6.2 A Subsecretaria de TI deve desenvolver Termo de Referência e encaminhar para a Departamento de 
Administração de Materiais - DAM, deflagrar os procedimentos da Instrução Normativa SCL – 001 para 
aquisição, locação de software, hardware, serviços e suprimentos de tecnologia da informação. 

Parágrafo único. A Subsecretaria de TI deve compor a comissão de licitação, nos certames de aquisição, 
locação de software, hardware, serviços e suprimentos de tecnologia da informação. 

6.3 Selecionada a proposta mais vantajosa para a administração pública municipal, a Subsecretaria de TI 

deve receber o objeto licitado e verificar as especificações, bem como executar os seguintes 

procedimentos: 

I -    avaliar o cumprimento das cláusulas contratuais; 

II -   acompanhar o cumprimento dos prazos; 

III - sugerir melhorias, se constatado necessidade e/ou pesquisa de satisfação; 

IV - solicitar aditivo contratual; 

V - receber relatório, faturas e nota fiscal; 

VI - encaminhar faturas para o Setor de Contabilidade. 

Da Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação 

6.4 Identificada a necessidade de contratação de serviços de tecnologia de informação e selecionada a 
proposta mais vantajosa para a administração pública municipal, a Subsecretaria de TI deve acompanhar 
os serviços, executando, no mínimo, os seguintes procedimentos: 



I -       verificar a conformidade dos serviços adquiridos só podendo ser recebidos se estiver 
em conformidade com as especificações técnicas contidas no contrato; 

II -      permitir que os prestadores de serviços trabalhem fora do horário  de expediente, 
sempre acompanhado de um servidor da Instituição, emitindo-se diariamente 
relatório; 

III -    solicitar desenvolvimento de Software, conforme Política de Tecnologia da 
Informação, emitindo termo de sigilo e confidencialidade dos prestadores de serviços 
desenvolvedores; 

IV -   emitir termo de sigilo e confidencialidade dos prestadores de serviços de 
desenvolvimento de software, colhendo-se assinatura dos desenvolvedores do 
software; 

V -     emitir termo de fornecimento de treinamento e transferência de tecnologia, sem 
custos para o órgão e colher assinatura dos desenvolvedores do software. 

7. Considerações Finais: 

            7.1 Compete a Unidade de Controle Interno, dirimir quaisquer dúvidas ou interpretações desta Instrução 
Normativa. 

7.2 O anexo I  constituem parte integrante desta Instrução Normativa.  

   7.3 Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

7.4 E por estarem de acordo, firmam a presente Instrução Normativa em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para todos os efeitos legais. 

  

Serra (ES), 29 de setembro de 2015. 
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hardware e programas de computador, mediante

elaboração de parecer, embasado em critérios

técnicos, definidos por profissionais da área.

Encaminhar para procedimento licitatório

e participar do julgamento de propostas.

Proceder ao processo de licitatório.
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Instrução Normativa SCL-01.
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Confere à mercadoria recebida,

verificar se está de acordo com

especificações licitadas.

SIM

Fim

NÃO

Locação: Avaliar o cumprimento das cláusulas contratuais.

Encaminhar faturas para contabilidade.

Receber as faturas e Nota Fiscal periódicas.

Caso necessário solicitar aditivo ao contrato.

Acompanhar o cumprimento dos prazos.

Fazer sugestões de melhorias a partir de verificadas necessidades e pesquisa de satisfação.
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____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

1. Finalidade: 

1.1   Esta Instrução Normativa origina-se da necessidade de orientar e tem por finalidade 
normatizar os procedimentos a serem adotados na manutenção e disponibilização da documentação 
técnica pertencente à Administração Direta do Poder Executivo do Município da Serra-ES. 

2. Abrangência: 

2.1  Abrange todas as unidades da estrutura administrativas 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. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

3.1 O principal instrumento legal e regulamentar que serviu de base para a presente Instrução 
Normativa foi a Constituição Federal de 1988. 

4. Conceitos: 

 TI – Tecnologia da Informação. 

 Usuários - são pessoas ou organizações que utilizam um determinado tipo de serviço 
podem ser classificados segundo a área de interesse. 
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 Software - programa, rotina ou conjunto de instruções que controlam o 
funcionamento de um computador. 

 Hardware – parte física do computador. 

5. Competência e Responsabilidades: 

5.1 Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I - Documento: toda a base de conhecimento, fixada materialmente, susceptível de 
ser utilizada para consulta; 

II - Documentação  Técnica:  toda a base de  conhecimento  técnico  correspondente  
à tecnologia da informação; 

III -  Unidade  Responsável:  refere-se  à Divisão  de Apoio Administrativo,  a qual está 
vinculada  à Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico; 

IV  -  Unidades  Executoras:  todas  as  demais  Secretarias  e  respectivas  Divisões  
da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal que se submeterão a esta Instrução 
Normativa. 

6. Procedimentos: 

6.1 É de competência da Unidade Responsável:  

I  -  Manter  a  documentação   técnica  correspondente   aos  temas  de  Tecnologia  
da Informação em local apropriado a sua conservação; 

II – Providenciar a disponibilização  tempestiva da documentação solicitada, bem como 
manter registro dos servidores que possuem em seu poder documentação técnica e 
garantir a sua devolução a referida Divisão para o arquivamento adequado; 

III – Difundir o acervo de documentação  técnica existente aos usuários de softwares 
e hardwares desta Prefeitura Municipal; 

IV - Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada; 

V - Orientar as Unidades Executoras e supervisionar sua aplicação; 

VI - Promover  discussões  técnicas com as Unidades  Executoras e com a Unidade 
de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos 
de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

VII - Elaborar fluxograma dos procedimentos e atividades a serem dotados;  

VIII - Fornecer informações aos órgãos de controle interno e externo. 

6.2 São responsabilidades 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; 

III - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos servidores 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. 

6.3 São responsabilidades da Unidade de Controle Interno: 

I - 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; 

II - Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle, através da atividade de auditoria 
interna, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles; 

III – Elaborar check-list de controle. 

7. Procedimentos: 

7.1 A Divisão de Materiais deve providenciar o correto arquivamento, manutenção e disponibilização da 
documentação técnica, e para tal deve realizar o arquivamento de maneira adequada. 

7.2 Ao se realizar o arquivamento deve-se providenciar a guarda do documento no local devido 
(pasta suspensa, prateleira,  caixa), de acordo com a classificação  dada (manual, folheto 
explicativo, livros, etc).  

7.3 A Divisão de Materiais deve se atentar aos seguintes  fatores  para realizar  o arquivamento 
adequado: 

I -   Verificar a existência de antecedentes (documentos que tratam do mesmo assunto); 

II - Reunir os antecedentes,  colocando-os em ordem cronológica  decrescente,  sendo 
o documento com data mais recente em primeiro lugar e assim sucessivamente; 

III - Ordenar  os documentos  que não possuem antecedentes,  de acordo com a 
ordem estabelecida   (cronológica,   alfabética,   geográfica   ou  outra),  formando   
dossiês.  Verificar  a existência de cópias, eliminando-as. Caso o original não 
exista, manter uma única cópia; 

IV - Arquivar  os documentos  nos locais  devidos,  identificando  de maneira  visível as 
pastas suspensas, gavetas e caixas, quando houver; 

V - Manter  reunida  a documentação  seriada,  como  por  exemplo,  boletins  e atas,  
em caixas apropriadas. 

7.4 A retirada de documentação técnica deve ser objeto de controle por parte da Divisão de 
Materiais. 



7.5 O controle de retirada será realizado por meio do recibo de empréstimo, no qual são registradas 
informações sobre os documentos retirados, além do setor, nome, assinatura do servidor 
responsável pela solicitação e, posteriormente, a data da devolução do documento. 

7.6 O recibo de empréstimo tem como finalidade controlar o prazo para devolução do documento  e 
servir  como  indicador  de sua frequência  de uso, fator  determinante  para o estabelecimento 
dos prazos para sua retirada e recolhimento. 

7.7 O recibo de empréstimo deverá ser preenchido em duas vias, sendo: 

I – A 1ª via como guia-fora substitui o documento na pasta de onde foi retirado, 
devendo ser eliminada quando da devolução do documento; 

 

II – A 2ª via ser arquivada em fichário à parte, em ordem cronológica, para controle e 
cobrança, quando vencido o prazo de devolução. 

7.8 Os documentos técnicos só devem ser eliminados após a classificação, por parte da Divisão de 
Materiais, como documentos referentes à software, hardware ou tecnologia ultrapassados  ou  
não mais utilizados,  ou como documento  desnecessário  às atividades  e aos recursos da 
Prefeitura Municipal da Serra: 

8. Considerações Finais: 

8.1 Os termos contidos  nesta  Instrução  Normativa  não  exime  a observância  das demais leis, 
normas e resoluções competentes, que deverão ser respeitadas. 

8.2 Ficará a cargo da Unidade Responsável e da Unidade de Controle Interno as atualizações e 
alterações desta Instrução Normativa. 

8.3 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a Unidade 
Responsável. 

8.4 O Controle Interno, por sua vez, através de procedimentos de auditoria interna aferirá a fiel 
observância dos dispositivos desta Instrução  Normativa  a serem cumpridas pela Unidade 
Responsável  e  pelas  Unidades  Executoras  da  estrutura  administrativa  da  Prefeitura Municipal 
da Serra. 

8.5 A inobservância das  normas  estabelecidas  nesta  Instrução  Normativa  pelos agentes públicos 
acarretará instauração de processo administrativo para apurar responsabilidade conforme  rege o 
Estatuto do Servidor Público  Municipal,  Código  de Ética e demais sanções previstas na 
legislação pertinente à matéria em vigor. 

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

 

 

Serra (ES), 29 de setembro de 2015. 
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Início

Providencia o arquivamento, manutenção e

disponibilização da documentação técnica.

Exclusão da documentação.

Emite recibo de empréstimo, com as informações

do documento retirado e do servidor solicitante,

com data de devolução, em duas vias.
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1. Finalidade: 
 
Acompanhar e controlar os saldos das contas bancárias do Município da Serra, efetuando o lançamento das 
receitas e despesas. 
 
2. Abrangência: 
 
Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal da Serra. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 

Constituição Federal. 

Lei Orgânica do Município da Serra. 

Lei Federal nº 4.320/1964. 

Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

4. Conceitos: 

Receita - É a disponibilidade de recurso financeiro que ingressa durante o exercício orçamentário e constitui 

elemento novo para o patrimônio público. 



                                                                                                                                    
 

Despesa - É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção 

dos serviços públicos prestados à sociedade. 

Orçamento Público - É o planejamento feito pela Administração Pública para atender, durante determinado 

período, aos planos e programas de trabalho por ela desenvolvidos, por meio da planificação das receitas a 

serem obtidas e pelos dispêndios a serem efetuados, objetivando a continuação e a melhoria quantitativa e 

qualitativa dos serviços prestados à sociedade.  

Balancete - É a peça contábil que demonstra os saldos anteriores e atuais e os movimentos devedores e 

credores de cada conta. 

SMARcp - Sistema de Gestão de Execução Orçamentária e Contabilidade Pública. 

5. Competência e Responsabilidades: 

Compete ao Departamento de Contabilidade – SEFA/DC e Controladoria Geral do Município controlar e  

acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 

procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 
 
 
 
 
6. Procedimentos: 
 

DA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS 
 

6.1 – Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.1.1 – Recebe o ofício ou CI – Comunicação Interna dos Ordenadores de Despesa com a solicitação para a 

abertura de contas vinculadas e/ou não-vinculadas. 

6.1.2 – Encaminha a solicitação ao banco (Banestes, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), por meio 

de Ofício com a assinatura do Diretor do Departamento Financeiro e do Secretário de Fazenda. 

6.1.3 – Após a abertura de conta pelo Agente Bancário a SEFA/DF informa à Divisão de Tomada e 

Prestação de Contas – SEFA/DC/DTPC o número da conta. (item 7.1) 

6.1.4 – Após a abertura da conta bancária pelo Agente Bancário a SEFA/DF informa ao Ordenador de 

Despesa que a Conta Bancária encontra-se devidamente aberta para movimentação. 

 

6.2 - Divisão de Tomada e Prestação de Contas – SEFA/DC/DTPC 

6.2.1 – Cria um código contábil para a nova conta no Sistema SmarCP. 

6.2.2 – Identifica se a origem dos recursos é próprio ou vinculado. 

6.2.3 – Cadastra no Sistema SmarCP o vínculo da referida conta, identificando a unidade 

orçamentária. 

 
 



                                                                                                                                    
 

DAS RECEITAS E DISPONIBILIDADES NÃO VINCULADAS (RECEITA PRÓPRIA) 
 

6.3 – Divisão de Arrecadação – SEFA/DF/DA 

6.3.1 – Processa, via SMARTributário (Tesouraria), o balancete diário da receita própria arrecadada (ISSQN, 

IPTU, ITBI,taxas de serviços, taxas de poder de polícia, receita de serviços, multa e juros de mora, 

indenizações e restituições, receita de dívida ativa e receitas diversas), classificando a receita de acordo com 

a origem e em conformidade com o orçamento público. 

6.3.2 – Encaminha o balancete de arrecadação à Divisão de Tomada e Prestação de Contas – 

SEFA/DC/DTPC. 

 

6.4 – Divisão de Tomada e Prestação de Contas – SEFA/DC/DTPC 

6.4.1 - Identifica a receita por meio dos extratos bancários (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil 

e Banestes) em conjunto com o balancete de arrecadação. 

6.4.2 - Classifica a receita e efetua seu lançamento diário no Sistema SMARcp de acordo com a origem e em 

conformidade com o orçamento público. 

6.4.3 - Concilia a receita, diariamente, por meio de interação com a Divisão de Arrecadação – SEFI/DF/DA 

(receita própria), e os extratos bancários (transferências Federal e Estadual e receita vinculada). 

6.4.4 - Elabora o balancete mensal da receita consolidada. 

6.4.5 - Emite os relatórios, Boletim Diário de Tesouraria e Movimento Diário de Bancos, via Sistema SMARcp. 

6.4.6 - Encaminha os relatórios à SEFA/DF (item 6.6). 

 
DAS RECEITAS E DISPONIBILIDADES VINCULADAS 
 

6.5 - Divisão de Tomada e Prestação de Contas – SEFA/DC/DTPC 

6.5.1 – Identifica a receita vinculada (convênios, fundo a fundo, dentre outros) por meio dos extratos 

bancários (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banestes) e informações das Secretarias envolvidas 

e da Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC. 

6.5.2 – Classifica a receita vinculada e efetua seu lançamento diário no Sistema SMARcp de acordo com a 

origem e em conformidade com o orçamento público. 

6.5.3 – Concilia a receita vinculada, diariamente. 

6.5.4 – Elabora o balancete mensal da receita consolidada. 

6.5.5 – Emite os relatórios, Boletim Diário de Tesouraria e Movimento Diário de Bancos, via Sistema 

SMARcp. 

6.5.6 – Encaminha os relatórios à SEFA/DF. (item 6.6) 

6.6 – Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.6.1 – Recebe os relatórios Boletim Diário de Tesouraria e Movimento Diário de Bancos. 



                                                                                                                                    
 

6.6.2 – Faz as aplicações dos recursos (CDB, caderneta de poupança, fundo de investimento dentre outros), 

de acordo com as disponibilidades e legislações vigentes. 

6.6.3 – Registra no Relatório de Saldos Bancário, bem como no Relatório de Fluxo de Caixa. 

6.6.4 – Arquiva os relatórios no setor temporariamente. 

 

DAS DESPESAS 

6.7 - Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.7.1 - Identifica a despesa por meio dos extratos bancários (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e 

Banestes), ordem bancária, ordem de movimentação e ofício de pagamento. 

6.7.2 - Classifica a despesa, efetua seu lançamento diário no Sistema SMARcp de acordo com a unidade 

gestora, origem e em conformidade com o orçamento público. 

6.8 - Divisão de Tomada e Prestação de Contas – SEFA/DC/DTPC 

6.8.3 - Concilia a despesa, diariamente, por meio de interação com o Departamento Financeiro – SEFA/DF, 

com os extratos bancários. 

6.8.4 - Elabora o balancete mensal da despesa consolidada. 

6.8.5 - Emite os relatórios, Boletim Diário de Tesouraria e Movimento Diário de Bancos, via Sistema SMARcp. 

6.8.6 – Arquiva temporariamente no setor. 

6.9 – Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.9.2 - Elabora o Fluxo de Caixa e gerencia os pagamentos. 

7. Considerações Finais: 

 

7.1 – Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Sistema: Sistema de Controle Financeiro 
Assunto: Receita e Disponibilidade Financeira 
Código: SFI-NP-01  Data de Elaboração: 17/02/2014 
Versão: 02   Data de Aprovação: 30/09/2015   
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restituições, receita de 
dívida ativa e receitas 

diversas), classificando 
a receita de acordo com 

a origem e em 
conformidade com o 
orçamento público. 

 
Encaminha o balancete 

de arrecadação à 
Divisão de Tomada e 

Prestação de Contas – 
SEFA/DC/DTPC. 

 

Concilia a receita, 
diariamente, por meio 

de interação com a 
Divisão de Arrecadação 
– SEFI/DF/DA (receita 
própria), e os extratos 

bancários 
(transferências Federal 

e Estadual e receita 
vinculada). 

 
Elabora o balancete 
mensal da receita 

consolidada. 

Emite os relatórios, 
Boletim Diário de 

Tesouraria e Movimento 
Diário de Bancos, via 

Sistema SMARcp. 

Encaminha os relatórios 
à SEFA/DF 

Faz as aplicações dos 
recursos, de acordo 

com as disponibilidades 
e legislações vigentes. 

Registra no Relatório de 
Saldos Bancário, bem 
como no Relatório de 

Fluxo de Caixa. 

Arquiva os relatórios no 
setor temporariamente. 

FIM 

Identifica a receita 
vinculada por meio dos 

extratos bancários e 
informações das 

Secretarias envolvidas e 
da Coordenadoria de 

Administração de 
Convênios e Captação de 

Recursos – CG/CACC. 

Classifica a receita 
vinculada e efetua seu 
lançamento diário no 
Sistema SMARcp de 

acordo com a origem e 
em conformidade com o 

orçamento público. 

Concilia a receita 

vinculada, diariamente. 

Elabora o balancete 
mensal da receita 

consolidada 

Emite os relatórios, 
Boletim Diário de 

Tesouraria e Movimento 
Diário de Bancos, via 
Sistema SMARcp e 

Encaminha os relatórios à 
SEFA/DF. 

Recebe os relatórios 
Boletim Diário de 

Tesouraria e Movimento 
Diário de Bancos. 

Faz as aplicações dos 
recursos, de acordo 

com as disponibilidades 
e legislações vigentes. 

Registra no Relatório de 
Saldos Bancário, bem 
como no Relatório de 

Fluxo de Caixa. 

Arquiva os relatórios no 
setor temporariamente. 

FIM 
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1. Finalidade: 
Estabelecer normas de programação financeira para o município da Serra. 
 
2. Abrangência: 
Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 
I - Lei Complementar Federal nº 101/2000;  
II - Lei Federal nº 4.320/64;  
III - Lei Orgânica Municipal;  
 
4. Conceitos: 
 
 Plano Plurianual – PPA: instrumento de médio prazo para planejar, estrategicamente, as ações do 
Governo, pelo período de quatro anos. Demonstra também as diretrizes, objetivos, indicadores, metas físicas 
e financeiras da administração pública.  
 
Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO: instrumento que 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: instrumento anual que programa as ações do governo a serem executadas 
para tornar possível a concretização das metas previstas no plano plurianual em observância da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;  
 
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF: dispositivo legal que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 
 



                                                                                                                                    
 

5. Competência e Responsabilidades: 
 

Compete à Secretaria de Fazenda - SEFA controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 

Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 

procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 
 
 
 
 
6. Procedimentos: 
 

6.1 - Secretaria Municipal de Fazenda – SEFA 

6.1.1 - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO, a SEFA avaliará as metas de arrecadação das receitas totais e de caixa do Município 

e estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;  

6.2- Secretaria Municipal de Fazenda – SEFA e Secretaria de Planejamento Estratégico – SEPLAE  

6.2.1 - Elabora a programação de gastos mensais, com base nos estudos previstos de receitas e despesas 

mensais, considerando a expectativa de inflação e quadro de detalhamento da despesa alteração pelos 

créditos adicionais, obedecidas as prioridades definidas pelo Município;  

6.2.2 – Protocoliza a Programação Financeira juntamente com o Cronograma de Execução Mensal de 

Desembolso no Protocolo Geral do Município – SEAD/DATA/DP; 

6.3 - Protocolo Geral do Município – SEAD/DATA/PG 

6.3.1 – Autua o processo e encaminha os autos a Secretaria de Fazenda – SEFA. 

6.4 - Secretaria Municipal de Fazenda– SEFA 

6.4.1 - Diante da receita arrecadada a SEFA estabelece seu cronograma de pagamento das despesas 

obrigatórias (repasse constitucional, dívida pública) e de manutenção (despesa de pessoal, das Unidades 

Gestoras e da cidade) a serem pagas;  

6.4.2 – Encaminha o processo com o cronograma de pagamento das despesas obrigatórias e de manutenção 

a Procuradoria Geral do Município. 

6.5 – Procuradoria Geral do Município – PROGER 

6.5.1 – Analisa, emite parecer jurídico e elabora a Minuta de Decreto. 

6.6 – Gabinete do Prefeito - GP 

6.6.1 – Analisa e assina o Decreto que dispõe sobre a Programação Orçamentária e Financeira Anual, 

estabelece o cronograma de desembolso e as metas mensais de arrecadação da receita para o exercício 

financeiro. 

6.7 – Divisão de Atos Oficiais – CG/DCA 



                                                                                                                                    
 

6.7.1 – Publica o Decreto no Diário Oficial e afixa no quadro de avisos do Município. 

6.7.2 – Encaminha cópia do Decreto as Secretarias Executoras. 

6.8 – Secretarias Executoras 

6.8.1 - As Unidades Executoras deverão solicitar as reservas orçamentárias e os respectivos empenhos 

considerando a necessidade de adoção de medidas de racionalização de custos e de maximização do uso de 

recursos disponíveis, priorizando despesas com: 

I – Auxílio alimentação; 

II – Contratos de terceirização; 

III – Combustíveis e lubrificantes; 

IV – Locação de imóveis; 

V – Locação de máquinas, equipamentos e veículos; 

VI – Manutenção e conservação de bens imóveis; 

VII – Manutenção e conservação de equipamentos; 

VIII - Operacionalização de UBS e UPA; 

IX – Outras locações de mão de obra; 

X – Serviços bancários; 

XI – Serviços de água e esgoto; 

XII – Serviços de comunicação; 

XIII – Serviços de cópias e reprodução de documentos; 

XIV – Serviços de energia elétrica; 

XV – Serviços de limpeza e conservação; 

XVI – Serviços de processamento de dados; 

XVII – Vale transporte; e 

XVIII – Vigilância e segurança. 

6.8.2 – As despesas abaixo discriminadas deverão ser liberadas para empenho em sua totalidade as 

dotações orçamentárias aprovadas no orçamento do exercício: 

I - Despesas com Pessoal, Encargos Sociais e Outros Benefícios a Servidores;  

II - Dívida Pública;  

III - Precatórios e Sentenças Judiciais;  

IV - Obrigações Tributárias e Contributivas;  

V – Secretaria de Educação com Recursos do FUNDEB. 

6.8.3 – O Ordenador da Despesa autoriza a emissão de reserva orçamentária e do empenho. 



                                                                                                                                    
 

6.9 – Departamento de Planejamento Econômico-Financeiro – SEPLAE/DPEF 

6.9.1 – Emite a Reserva Orçamentária. 

6.10 – Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 

6.10.1 – Emite o empenho e encaminha o processo a Secretaria Executora para acompanhar e atestar os 

serviços a serem executados. 

6.11 – Secretarias Executoras 

6.11.1 – Verifica a realização dos serviços ou a entrega dos produtos, caso esteja de acordo, atesta os o 

recebimento/execução dos mesmos, no processo administrativo. 

6.11.2 – Encaminha o processo para o Departamento de Contabilidade com a autorização de liquidação e 

pagamento da despesa pelo Ordenador da despesa, fisicamente e pelo Sistema de Protocolo Geral. 

6.12 – Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 

6.12.1 - Receber, no Sistema de Protocolo Geral, os processos de pagamentos encaminhados pelas 

secretarias. 

6.12.2 - Filtrar os processos de acordo com a unidade gestora e a fonte de pagamento: 

a) Recursos próprios; 

b) Recursos vinculados. 

6.12.3 - Classificar os processos: 

a) Compras  

b) Prestação de serviços; 

c) Obras; 

d) Alugueis; 

e) Auxílios sociais; 

f) Custeios prediais; 

g) Obrigações tributárias diversas; 

h) Repasses ao legislativo municipal e a empresa pública municipal; 

i) Desapropriações e ordens judiciais; 

j) Amortização e juros da dívida pública. 

6.12.4 - Analisar documentação que compõe o processo de pagamento: 

a) Verificar, na nota fiscal, atesto de recebimento da mercadoria e/ou serviço executado; 

b) Conferir autorização de liquidação e pagamento do ordenador de despesa; 

c) Conferir se existe saldo de empenho para pagamento da despesa; 

d) Conferir regularidade fiscal: 



                                                                                                                                    
 

i. Certidão negativa de débito municipal; 

ii. Certidão negativa de débito estadual; 

iii. Certidão negativa de débito federal. 

iv. Certidão negativa de débitos com o FGTS – CRF 

v. Certidão negativa de débitos trabalhistas 

6.12.5 - Devolver as secretarias o(s) processo(s) com pendência(s) e/ou irregularidade(s); 

6.12.6 - Emite a liquidação nos processos regulares e  encaminha os processos a SEFA/DF para pagamento. 

6.13 – Departamento Financeiro – SEFA/DF  

6.13.1 – Receber os processos e identificar se existem retenções tributárias a serem feitas: 

a) Mapeia retenções Municipais; 

b) Mapeia retenções Federais. 

6.13.2 - Identificar contas bancárias de débito correlacionando os vínculos orçamentários; 

6.13.3 - Verificar validade das certidões acostadas ao processo de pagamento; 

6.13.4 - Devolver as secretarias eventuais processo com certidões vencidas; 

6.13.5 - Filtrar os processos de acordo com a unidade gestora e a fonte de pagamento: 

a) Recursos próprios; 

b) Recursos vinculados. 

6.13.6 - Registrar no sistema de contabilidade a ordem bancária de pagamento. 

6.13.7 - Verificar saldos bancários disponíveis através do relatório “Saldos Bancários” do dia. 

6.13.8 - Selecionar ordens bancárias a serem pagas observando: 

a) Disponibilidade de caixa; 

b) Fluxo futuro de receitas e despesas; 

c) Antiguidade da data de liquidação (segmentando recursos próprios e vinculados) 

6.14.9 - Providenciar retenções tributárias pertinentes a cada processo de pagamento; 

6.13.10 – Providenciar a impressão do relatório de ordens bancárias – via sacado (sistema SMARcp); 

6.13.11 – Proceder à conferência das ordens bancárias pelo valor, número de conta e as retenções 

tributárias. 

6.13.12 - Providenciar impressão das ordens bancárias para assinatura; 

6.13.13 - Providenciar impressão das guias de recolhimento tributário para processamento bancário; 

6.13.14 - Emitir arquivos eletrônicos para processamento bancário; 

6.13.15 - Identificar contas onde cada ordem bancária será paga e seu respectivo saldo bancário; 



                                                                                                                                    
 

6.13.16 - Elaborar, conforme necessidade, ordens bancárias de movimentação financeira entre as contas da 

municipalidade para cobertura dos pagamentos; 

6.13.17 - Assinar ordens bancárias; 

6.13.18 - Encaminhar ordens bancárias a SEFA/SEC para conhecimento e assinatura do Secretario de 

Fazenda. 

6.14 - Gabinete da Secretaria de Fazenda - SEFA/SEC 

6.14.1 - Tomar conhecimento dos pagamentos na forma das ordens bancárias; 

6.14.2 - Assinar ordens bancárias; 

6.14.3 - Encaminhar ordens bancárias para SEFA/DF. 

6.15 – Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.15.1 - Confere se todas as ordens bancárias encaminhadas para assinatura voltaram; 

6.15.2 - Separar ordens bancárias por Banco; 

6.15.3 - Encaminhar ordens bancárias assinadas para rede bancária; 

6.15.4 - Encaminhar arquivos eletrônicos para processamento bancário. 

6.16 – Bancos (BANESTES, BANCO DO BRASIL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 

6.16.1 - Processar pagamento combinado arquivos eletrônicos e ordens bancárias assinadas. 

6.16.2 - Encaminhar ordens bancárias autenticadas para SEFA/DF. 

6.17 - Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.17.1 - Conferir se todas as ordens bancárias encaminhadas para pagamento foram autenticadas; 

6.17.2 - Verificar se os arquivos eletrônicos foram processados pela rede bancária; 

6.17.3 - Identificar ordens bancárias não executadas e os motivos do não pagamento; 

6.17.4 - Analisar possibilidade de encaminhar novamente os pagamentos não executados; 

 
7. Considerações Finais: 
 
7.1 - A competência para a elaboração e fixação das quotas mensais pertence à Secretaria de Fazenda, bem 
como o controle sobre a sua execução.  
 
7.2 – O Art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que até trinta dias após a publicação dos 
orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.  
 
7.3 - A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu Parágrafo único do Art. 8º determina ainda que 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. Isso é uma forma de evitar 
que verbas com destinação específica, tais como os percentuais constitucionais destinados à saúde e 
educação sejam empregados em fins diversos. 
 
7.4 - Poderá ser autorizada a antecipação de cotas financeiras e orçamentárias acima dos valores 
estabelecidos no decreto, com base nas solicitações acompanhadas de justificativas dos Órgãos, observado 
os seguintes procedimentos: 
 



                                                                                                                                    
 

I – A Secretaria de Planejamento Estratégico para análise da compatibilidade com o orçamento; 
II – A Secretaria de Planejamento Estratégico fará o encaminhamento à Secretaria de Finanças para análise 
da disponibilidade financeira; 
III – De acordo com as análises referidas nos incisos I e II deste item, as cotas financeiras e orçamentárias 
serão antecipadas pela Secretaria de Finanças e pela Secretaria de Planejamento Estratégico, 
respectivamente. 
 
7.5 - As solicitações de créditos suplementares ou especiais serão avaliadas segundo os procedimentos 
descritos no item 7.2, quando envolverem: 
I – Excesso de arrecadação; ou 
II – Recursos de superávit financeiro. 
  
7.6 - Caso se verifique, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, o 
Executivo promoverá, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de 
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.  
 
7.7 - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos 
empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.  
 
7.8 - Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente 
(tais como os percentuais obrigatórios para saúde e educação), inclusive aquelas destinadas ao pagamento 
do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.  
 
7.9 - Os créditos especiais que vierem a ser abertos no exercício, bem como os créditos especiais reabertos, 
com recursos de caixa do tesouro e de outras fontes, terão sua execução condicionada aos limites fixados no 
Decreto de Programação Orçamentária e Financeira Anual, e ao disposto na Lei Orçamentária Anual. 
 
7.10 - Os empenhos emitidos, independentemente do tipo de despesa a ser atendida, explicitarão o 
cronograma de liquidação da despesa. 
 
7.11 - Os investimentos e inversões financeiras a iniciar deverão estar alinhados com as orientações 
estratégicas do Governo para o exercício. 
 
7.12 - Os ordenadores de despesa são responsáveis, na execução orçamentária e financeira dos valores 
estabelecidos no decreto, pela observância do cumprimento de todas as disposições legais contidas na Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, bem como na Lei 
Orçamentária Anual e na Lei Complementar Federal nº 101/00. 
 
7.13 - O Secretário Municipal de Fazenda e o Secretário Municipal de Planejamento Estratégico poderão, no 
âmbito de suas competências, estabelecer normas, procedimentos e critérios quando necessários ao 
disciplinamento da execução orçamentária e financeira do exercício. 
 
7.14 - Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 



Anexo I - Fluxograma 
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Sistema: Sistema Financeiro 
Assunto: Estabelecimento da Programação Financeira 
Código: SFI-NP-02  Data de Elaboração: 17/02/2014 
Versão: 02   Data de Aprovação: 30/09/2015   
 
    

Até 30 dias após a 
publicação dos 

Orçamentos, nos termos 
em que dispuser a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – 
LDO, a SEFA avaliará as 

metas de arrecadação das 
receitas totais e de caixa 

do Município e 
estabelecerá a 

Programação Financeira e 
o Cronograma de 

Execução Mensal de 
Desembolso 

Elabora a programação 
de gastos mensais, com 

base nos estudos 
previstos de receitas e 

despesas mensais, 
considerando a 

expectativa de inflação e 
quadro de detalhamento 

da despesa alteração 
pelos créditos 

adicionais, obedecidas 
as prioridades definidas 

pelo Município 

Autua o processo e 
encaminha os autos a 
Secretaria de Fazenda 

– SEFA 

Protocoliza a 
Programação Financeira 

juntamente com o 
Cronograma de 

Execução Mensal de 
Desembolso no 

Protocolo Geral do 
Município – 

SEAD/DATA/DP 

INÍCIO Diante da receita 
arrecadada a SEFA 

estabelece seu 
cronograma de 
pagamento das 

despesas obrigatórias 
(repasse constitucional, 

dívida pública) e de 
manutenção (despesa 

de pessoal, das 
Unidades Gestoras e da 
cidade) a serem pagas 

Encaminha o processo 
com o cronograma de 

pagamento das 
despesas obrigatórias e 

de manutenção a 
Procuradoria Geral do 

Município 

Analisa, emite parecer 
jurídico e elabora a 
Minuta de Decreto 

Analisa e assina o 
Decreto que dispõe 

sobre a Programação 
Orçamentária e 

Financeira Anual, 
estabelece o 

cronograma de 
desembolso e as metas 
mensais de arrecadação 

da receita para o 
exercício financeiro 

Publica o Decreto no 
Diário Oficial e afixa 
no quadro de avisos 

do Município 

Encaminha cópia do 
Decreto as 
Secretarias 
Executoras 

As Unidades 
Executoras deverão 
solicitar as reservas 
orçamentárias e os 

respectivos empenhos 
considerando a 
necessidade de 

adoção de medidas 
de racionalização de 

custos e de 
maximização do uso 

de recursos 
disponíveis. 

O Ordenador da 
Despesa autoriza a 
emissão de reserva 
orçamentária e do 

empenho 
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Sistema: Sistema de Controle Financeiro 
Assunto: Estabelecimento da Programação Financeira 
Código: SFI-NP-02  Data de Elaboração: 17/02/2014 
Versão: 02   Data de Aprovação: 30/09/2015      

Emite a Reserva 
Orçamentária 

Emite o empenho e 
encaminha o processo 
a Secretaria Executora 

para acompanhar e 
atestar os serviços a 
serem executados 

Verifica a realização dos 
serviços ou a entrega 
dos produtos, caso 

esteja de acordo, atesta 
os o 

recebimento/execução 
dos mesmos, no 

processo administrativo 

Receber, no Sistema de 
Protocolo Geral, os 

processos de 
pagamentos 

encaminhados pelas 
secretarias 

Recebe os processos e 
identifica se existem 

retenções tributárias a 
serem feitas 

Providencia retenções 
tributárias pertinentes a 

cada processo de 
pagamento 

Toma conhecimento 
dos pagamentos na 
forma das ordens 

bancárias 

Assina as ordens 
bancárias 

Confere se todas as 
ordens bancárias 

encaminhadas para 
assinatura voltaram 

Separa ordens 
bancárias por Banco 

Encaminha o processo 
para o Departamento de 

Contabilidade com a 
autorização de 

liquidação e pagamento 
da despesa pelo 

Ordenador da despesa, 
fisicamente e pelo 

Sistema de Protocolo 
Geral 

Encaminha a SEFA/DC 
para emissão de empenho 

Filtrar os processos de 
acordo com a unidade 
gestora e a fonte de 

pagamento: Recursos 
próprios ou Recursos 

vinculados. 

Classifica os processos 

Analisar documentação 
que compõe o processo 

de pagamento 

Pendência 

Identifica as contas 
bancárias de débito 
correlacionando os 

vínculos orçamentários 

Verifica validade das 
certidões acostadas ao 
processo de pagamento 

Devolve as secretarias 
eventuais processo com 

certidões vencidas 

Filtra os processos de 

Seleciona ordens 
bancárias a serem 

pagas 

Providencia a impressão 
do relatório de ordens 
bancárias – via sacado 

(sistema SMARcp) 

Procede à conferência 
das ordens bancárias 
pelo valor, número de 
conta e as retenções 

tributárias 

Providencia impressão 
das ordens bancárias 
para e das guias de 

recolhimento tributário 
para processamento 

bancário 

Emitir arquivos 
eletrônicos para 

processamento bancário 

Identificar contas onde 
cada ordem bancária 

será paga e seu 
respectivo saldo 

bancário 

Assinar ordens 
bancárias e encaminhar 

a SEFA/SEC para 
conhecimento e 

assinatura do Secretario 
de Fazenda 

Encaminhar ordens 
bancárias para 

SEFA/DF 

Encaminha ordens 
bancárias assinadas 
para rede bancária e 

os arquivos 
eletrônicos para 
processamento 

bancário 

Emite a liquidação nos 
processos regulares e 

encaminha os 
processos a SEFA/DF 

para pagamento 

Filtra os processos de 
acordo com a unidade 
gestora e a fonte de 

pagamento 

Registra no sistema de 
contabilidade a ordem 

bancaria 

Legenda
: 

Atividade Decisão Termina
l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
 



  



 

                     

   

  



Anexo I - Fluxograma 
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Sistema: Sistema Financeiro 
Assunto: Estabelecimento da Programação Financeira 
Código: SFI-NP-02  Data de Elaboração: 17/02/2014 
Versão: 02   Data de Aprovação: 30/09/2015   
 
    

Processa pagamento 
combinado arquivos 
eletrônicos e ordens 
bancárias assinadas 

Verifica se todas as 
ordens bancárias 

encaminhadas para 
pagamento foram 

autenticadas 

Encaminha ordens 
bancárias autenticadas 

para SEFA/DF 

Verifica se os arquivos 
eletrônicos foram 

processados pela rede 
bancária 

Identifica ordens 
bancárias não 

executadas e os motivos 
do não pagamento 

Analisa possibilidade de 
encaminhar novamente 

os pagamentos não 
executados 

FIM 

Legenda
: 

Atividade Decisão Termina
l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
 



 

                     

   

  



                                                                                                                                    
 

 

         

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espírito Santo Norma de Procedimento 

SFI-NP  

03 

 

 

 
Assunto:  

CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTAMENTO) 
 

 

 
Versão: Data de elaboração: Data da Aprovação: Data da Vigência:  

02 28/03/2014 30/09/2015 30/09/2015 

 

 

 
Ato de Aprovação: Unidade Responsável: SEFA  

Decreto n° 6.630/15 
  

 

 
Revisada em: Revisada por: SEFA  
13/07/2015  

 

 

 
Anexos:  
Anexo I - Requisição de Adiantamento 
Anexo II – Formulário “Prestação de Contas de Adiantamento” 
Anexo III – Fluxograma  

 

 

 

 
Aprovação:  
      

 Carimbo e Assinatura do Secretário Municipal de Fazenda 
 
 
 

 

 Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Finalidade: 
Estabelecer procedimentos para a concessão, aplicação, comprovação e controle de Suprimento de Fundos 
(Adiantamento). 
 
2. Abrangência: 
Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 
Constituição Federal, art. 70. 
Lei Orgânica do Município da Serra, art. 72. 
Lei nº 4.320/64, arts. 68 e 69. 
Lei nº 8.666/93, arts. 23, 24 e 60, parágrafo único. 
Decreto Municipal nº 6038/2004. 
 
4. Conceitos: 
 
Suprimento de Fundos - É a entrega de numerário ao servidor, sempre precedida de empenho na dotação 
própria, a fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. 
 
Suprido - É o servidor que detenha autorização para proceder à execução financeira, com destinação 
estabelecida pelo Ordenador de Despesas, sendo responsável pela aplicação e comprovação dos recursos 
recebidos a título de Suprimento de Fundos. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 



                                                                                                                                    
 

 
Compete à Secretaria de Fazenda - SEFA controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 
Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 
 
 
 
 
6. Procedimentos: 
 
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO 
 
6.1 - Secretaria Ordenadora de Despesa (Solicitante) 
 
6.1.1 - Autua o processo de solicitação de Concessão de Suprimento de Fundo, informando os dados do 
servidor responsável pelo Adiantamento, em conformidade com o Decreto Municipal nº 13.744/2008. 
6.1.2 - Encaminha o processo administrativo à CG/DCA para elaboração do Decreto Municipal que concede 
àquele determinado servidor o adiantamento. 
 
6.2 – A Divisão de Atos Oficiais – CG/DCA 
 
6.2.1 – Elabora o Decreto de concessão de adiantamento. 
6.2.2 – Encaminha o Decreto ao Gabinete do Prefeito para assinatura. 
6.2.3 – Anexa o Decreto devidamente assinado ao processo administrativo e encaminha a Secretaria 
solicitante para prosseguimento. 
 
6.3 - Secretaria Solicitante 
 
6.3.1 – Emite formulário “Requisição de Adiantamento” (modelo Anexo) de acordo com o valor estabelecido 
no Decreto de Concessão de Adiantamento, devidamente assinado pelo Ordenador de Despesa. 
6.3.2 - Encaminha o processo de concessão à SEPLAE/DPEF, informando a dotação orçamentária a ser 
reservada. 
 
6.4 Departamento de Planejamento Econômico-Financeiro SEPLAE/DPEF 
 
6.4.1 - Emite a Reserva Orçamentária.  
6.4.2 - Encaminha ao Departamento de Contabilidade para empenho e liquidação. 
 
6.5 Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 
 
6.5.1- Analisa o processo quanto à correta instrução processual (autorização do ordenador da despesa e 
informações do servidor responsável pelo adiantamento) e verifica possíveis pendências de prestação de 
contas em nome do Suprido. 
6.5.1.1 - Havendo pendência, aguarda a solução no prazo estipulado pelo Decreto nº 13.744/2008. 
6.5.2- Emite Empenho e a liquidação da despesa. 
6.5.3 - Encaminha o processo ao Departamento Financeiro para pagamento. 
 
6.6 - Departamento Financeiro – SEFA/DF 
 
6.6.1 - Recebe o processo de concessão e providencia a transferência do numerário por meio de Ordem 
Bancária. 
6.6.2 - Encaminha o processo de concessão à Secretaria Ordenadora de Despesa. 
 
6.7 - Secretaria Ordenadora de Despesa 
 
6.7.1 - Recebe o processo de concessão e solicita ao Suprido a prestação de contas, conforme item 7.3; 
6.7.2 - Analisa a prestação de contas do Suprido, controla o saldo orçamentário; 
6.7.3 - Encaminha o processo de concessão ao Ordenador de Despesa. 
 
6.8- Ordenador de Despesa 
 
6.8.1 - Recebe o processo de concessão, aprova a prestação de contas. 



                                                                                                                                    
 

6.8.2 - Encaminha o processo de concessão à SEFA/DC. 
 
6.9 - Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 
 
6.9.1 - Recebe o processo de concessão, analisa se a prestação de contas está correta. 
6.9.1.1 - Caso positivo, efetua o registro no sistema contábil e arquiva o processo. 
6.9.1.2 - Havendo pendência, aguarda a solução no prazo estipulado pelo Decreto nº 13.744/2008. 
 
7. Considerações Finais: 
 
7.1 – O suprido deverá receber o numerário no caixa do Banco Banestes mediante apresentação do CPF.  
 
7.2 - Os recursos depositados deverá ser utilizados para pagamento de despesas de pequenos vultos, dentro 
dos prazos e procedimentos em conformidade com o Decreto Municipal nº 13.744/2008.  
 
7.3– Para compra de material que não possuir no Almoxarifado Central, o suprido deverá anexar juntamente 
a nota fiscal a comprovação do setor SEAD/DAM/AC pela falta do produto. 
 
7.4 - A prestação de contas do processo de concessão deverá conter os documentos comprobatórios dos 
gastos efetivamente realizados mediante preenchimento do Formulário “Prestação de Contas de 
Adiantamento” (modelo Anexo II), notas fiscais e faturas originais, emitidas em nome e CNPJ da PMS 
devidamente atestadas e justificadas, numerados em ordem cronológica da data de emissão. Os recursos 
não aplicados e/ou utilizados indevidamente deverão ser restituídos aos cofres públicos. 
 
7.5 - Tomada de Contas - Quando da omissão no dever de prestar contas dos valores recebidos, em 
suprimentos de fundos, e esgotadas todas as medidas administrativas, deverá ser procedida a instauração de 
TC ou TCE, objetivando identificar eventuais prejuízos, com vistas ao ressarcimento ao erário, identificando o 
nome do responsável direto pelo recebimento do suprimento e da autoridade responsável que concedeu os 
valores. 
 
7.6 - Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

ANEXO I – REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO ESPECIAL 

 
SECRETARIA:  
EXERCÍCIO: 2015 

_____________________________________________________________________________ 

CONCESSIONÁRIO 

 
NOME:  
CARGO /FUNÇÃO QUE EXERCE:      LOTAÇÃO: 
ENDEREÇO: 
CPF.: 
TEL DE CONTATO: 

_____________________________________________________________________________ 

DESPESA A EFETUAR 

 
ESPECIFICAÇÃO: Despesas para pronto pagamento 
QUANTIA A ADIANTAR: R$  
MÊS EM QUE SE REALIZARÁ A DESPESA:  / 2015  
CLASSIFICAÇÃO N.º:                                VERBA N.º                       SUBCONS. N.º:  
 

_____________________________________________________________________________________ 
DATA DA REQUISIÇÃO  

 
______________________________________ 

( Assinatura do requisitante ) 
 

____________________________________ 
( Cargo ) 

__________________________________________________________________ 

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA 

 
Autorizo a Concessão do Adiantamento/Suprimento de fundos Conforme Requisitado.  

 
____________________________________________ 

( Assinatura ) 
_____________________________________________________________________________ 

PROCESSAMENTO DA DESPESA 

 
_______________                         ______________                          ____/____/_____ 

N.º PROCESSO                                       N.º EMPENHO                                             DATA 

 
_____________________________________ 
( Assinatura do encarregado do Empenho ) 

 __________________________________________________________________________________  

 



                                                                                                                                    
 

         
 

ANEXO II - FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO 

         

 

 

 
 

                        P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L   D A   S E R R A 

  
                                                Secretaria de Fazenda 

 
  

                        Rua Maestro Antônio Cícero , 191, Centro - Serra - Espírito Santo 

         

  
                PRESTAÇÃO  DE   CONTAS  DE ADIANTAMENTO 

         
 

Período  _____ / 2015 
      

 
EMPRESAS   NÚMERO  VALOR  

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
      

 
      

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
Total desta prestação de contas  R$             -    

 
Adiantamento  Único  Recebido   

 
Servidor     Rotativo   

 
Secretaria     Meu Saldo  Devedor   

 
Seção     Credor   

 
SETOR               

 
ASSINATURAS                    

 
Servidor     

  

 
      

 
Assinatura Municipal   

  

 
      



                                                                                                                                    
 

 



Anexo III - Fluxograma 

                         
Requerente 

Secretaria Ordenadora 
de Despesa 

Divisão de Atos 
Oficiais – 
CG/DCA 

SECRETARIA 
SOLICITANTE SEPLAE/DPEF SEFA/DC SEFA/DF 

Secretária Ordenadora 
de Despesa/Ordenador 

de despesa 
SEFA/DC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     
   

Sistema: Sistema Financeiro 
Assunto: Concessão de Suprimento de Fundo (Adiantamento) 
Código: SFI-NP-03 Data de Elaboração: 28/03/2014 
Versão: 02  Data de Aprovação: 30/09/2015   
 
    

Legenda
: 

Atividade Decisão Termina
l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
 

Processo de 
solicitação de 
Concessão de 

Suprimento de Fundo, 
informando os dados 

do servidor 
responsável. 

Elabora o 
Decreto de 

concessão de 
adiantamento 

Emite a Reserva 
Orçamentária e 
Encaminha ao 
Departamento 

de 
Contabilidade 

para empenho e 
liquidação. 

Encaminha o processo 
administrativo á 
GC/DCA para 

elaboração do Decreto 
Municipal que concede 

àquele determinado 
servidor o 

adiantamento 

INÍCIO Analisa o 
processo quanto à 
correta instrução 

processual, 
verifica possíveis 
pendências de 
prestação de 

contas em nome 
do Suprido 

Emite empenho e 
liquidação da 

despesa. 

Em caso de 
pendência, 

aguarda a solução 
no prazo 

estipulado pelo 
Decreto nº 

13.744/2008 

Recebe o 
processo de 
concessão e 
providência a 

transferência do 
numerário por 

meio de Ordem 
Bancária. 

Encaminha o 
processo de 
concessão à 
Secretaria 

Ordenadora de 
Despesa 

Secretaria Ordenadora Recebe o processo 
de concessão, 
analisa se a 

prestação de contas 
está correta. 

Recebe o processo 
de concessão e 

solicita ao suprido a 
prestação de contas. 

Caso positivo, efetua 
o registro no sistema 
contábil e arquiva o 

processo. 

Havendo pendência, 
aguarda a solução 
do prazo estipulado 

pelo Decreto nº 
13.744/2008 

FIM 
 

Encaminha o 
Decreto ao 
Gabinete do 
Prefeito para 
assinatura 

Anexa o decreto 
devidamente 
assinado ao 

processo 
administrativo e 

encaminha a 
Secretaria 

solicitante para 
prosseguimento 

Emite formulário 
“Requisição de 

Adiantamento” – 
Anexo I, com 

valor 
estabelecido no 

decreto e 
assinado pelo 
Ordenador de 

Despesa 

Encaminha o 
processo a 

SEPLAE/DPEF, 
com a dotação 
orçamentária a 
ser reservada. 

Encaminha o 
processo ao 

Departamento 
Financeiro para 

pagamento 

Analisa a prestação 
de contas do suprido, 

controla o saldo 
orçamentário 

Encaminha o 
processo de 

concessão ao 
Ordenador de 

Despesa 

Ordenador de Despesa 

Recebe o processo 
de concessão, 

aprova a prestação 
de contas. 

Encaminha o 
processo de 
concessão à 

SEFA/DC 



 



                                                                                                                                    
 

 

         

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espírito Santo Norma de Procedimento 

SFI-NP  

04 

 

 

 
Assunto:  

CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 

 

 
Versão: Data de elaboração: Data da Aprovação: Data da Vigência:  

02 17/02/2014 30/09/2015 30/09/2015 

 

 

 
Ato de Aprovação: Unidade Responsável: SEFA  

Decreto n° 6.630/15 
  

 

 
Revisada em: Revisada por: SEFA  
13/07/2015  

 

 

 
Anexos:  
Anexo I – Formulário de Concessão de Diárias ou Passagens 
Anexo II – Valores das Diárias 
Anexo III – Fluxograma  

 

 

 

 
Aprovação:  
      

 Carimbo e Assinatura do Secretário Municipal de Fazenda 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
1. Finalidade: 

Estabelecer normas e procedimentos para formalização do processo de concessão e utilização de diárias 

pagas ao servidor do Município da Serra que se deslocar em objeto de serviço, de estudo ou de 

representação, para qualquer parte do território nacional ou do exterior. 

2. Abrangência: 
 
Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 

Constituição Federal, art. 70. 

Lei Orgânica do Município da Serra, art. 72. 

Lei nº 4.320/64, arts. 68 e 69. 

Lei nº 8.666/93, arts. 23, 24 e 60, parágrafo único. 

Decreto Municipal nº 2014/2009. 

 
4. Conceitos: 



                                                                                                                                    
 

 

Diária - indenização que faz jus o servidor ou agente político que se deslocar, temporariamente, da respectiva 

localidade onde tem exercício, a serviço ou para participar de evento de interesse da administração pública, 

prévia e formalmente autorizada pelo ordenador de despesas, destinada a cobrir as despesas de 

alimentação, hospedagem e locomoção urbana (realizada por qualquer meio de transporte de cunho local). 

 
5. Competência e Responsabilidades: 

Compete à Secretaria de Fazenda - SEFA controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 

Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 

procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 
 
 
 
6. Procedimentos: 
 

6.1 - Secretaria Requisitante 

6.1.1 - Define o objeto de serviço, estudo ou representação, identificando o local e as datas de início e fim. 

6.1.2 - Junta documentação pertinente ao objeto de serviço, estudo ou representação. 

6.1.3 - Preenche Formulário de Solicitação de Diárias e/ou Passagens 

6.1.4 - Obtém autorização do ordenador de despesa. 

6.1.5 - Envia documentos ao Protocolo Geral. 

6.2 - Protocolo Geral 

6.2.1 - Recebe os documentos e dá forma processual. 

6.2.2 - Envia o processo ao Comitê de Gestão Administrativa Orçamentária e Financeira – COAD, para 

Aprovação. 

6.3 - Comitê de Gestão Administrativa Orçamentária e Financeira – COAD 

6.3.1 - Aprova ou não a solicitação de diárias. Caso positivo, encaminha o processo a SEPLAE/DPEF para 

emissão de Reserva Orçamentária. Caso negativo devolve os autos a Secretaria Requisitante para 

conhecimento da não aprovação. 

6.4 - Departamento de Planejamento Econômico-Financeiro SEPLAE/DPEF 

6.4.1 - Emite a Reserva Orçamentária.  

6.4.2 - Encaminha ao Departamento de Contabilidade para empenho e liquidação. 

 

6.5  - Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 

6.5.1 - Analisa o processo quanto à correta instrução processual (autorização do ordenador da despesa, 

aprovação do COAD)  



                                                                                                                                    
 

6.5.2 - Emite Empenho e a liquidação da despesa. 

6.5.3 - Encaminha o processo ao Departamento Financeiro para pagamento. 

6.6 - Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.6.1 - Credita valor da diária calculada na conta corrente bancária do servidor beneficiário. 

6.6.2 - Envia o processo a Secretaria Requisitante. 

6.7 - Servidor Beneficiário 

6.7.1 - Recebe diária por meio de depósito na conta corrente bancária indicada no Formulário de Solicitação 

de Diárias e/ou Passagens. 

6.7.2 - Realiza objeto de serviço, estudo ou representação que deu motivo ao afastamento. 

6.7.3 - Anexa o Boletim de Diárias devidamente preenchido ao Processo Administrativo. 

6.7.4 - Elabora Relatório das Atividades Desenvolvidas anexando documentos Comprobatórios no processo 

administrativo e os envia para ao Departamento de Contabilidade 

6.8 - Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 

6.8.1 - Valida informações de utilização de diárias, verificando se o período de afastamento é compatível com 

as diárias concedidas, juntando documentação ao processo.  

6.8.2 - No caso de não haver necessidade de devolução de diárias, segue 6.10.2. 

6.8.3 - No caso de necessidade de devolução de diárias, efetua o cálculo do valor a ser restituído à 

Administração e solicita ao servidor beneficiário a devolução do valor devido.  

6.9 - Servidor Beneficiário 

6.9.1 - Efetua a devolução das diárias não utilizadas conforme cálculo realizado no item anterior e envia 

comprovante de recolhimento da devolução de diárias ao Departamento de Contabilidade – SEFA/DC. 

6.10 - Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 

6.10.1 - Recebe o comprovante de recolhimento da devolução de diárias efetuado pelo servidor beneficiário. 

6.10.2 - Providência o acerto contábil pela anulação de pagamento referente às diárias devolvidas.  

6.10.3 - Informa situação final a Secretaria requisitante. 

6.10.4 - Arquiva o processo, ficando à disposição dos controles interno e externo. 

 
7. Considerações Finais: 
 
 
7.1 – A diária será concedia pela metade se o deslocamento não durar mais que 10 (dez) horas. 
 
7.2 – No deslocamento para fora do Estado, sem utilização do veículo oficial, o servidor fará jus a uma 
complementação de diária correspondente a 20% (vinte por cento) do valor de uma diária destinada a cobrir 
despesas com transporte urbano. 
 
7.3 – Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 



                                                                                                                                    
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
 
 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS OU PASSAGENS  
 
1. Identificação 
1.1: Evento: 
 
 
2. Beneficiário 
2.1: Nome: 
 
 

2.2: CPF: 

2.3: RG: 
 
 

2.4: Cargo/Função: 

2.5: Endereço Residencial: 2.6: Setor: 
 
 

2.7: Matrícula: 2.8: Telefone de Contato: 
 
 

3. Dados Bancários 
3.1: Banco( nome/nº): 
 
 

3.2: Agência (nome/nº): 3.3: Conta Corrente (nº): 

4. Transporte 
4.1: Meio: 
(  ) Terrestre                      (  ) Aéreo 
 

4.2: Valor da Passagem (em cifras): 

4.3: Valor da Passagem (por extenso) 
 
 

4.4: Trecho: 

4.5: Data: 
 
 

4.6: Horário 4.7: Vôo 

5. Diárias 
 

5.1: Localidade: 
 
 

5.2: Período: 5.3: Quantidade: 5.4: Valor Unitário: 5.5: Total: 

6. Autorização da Chefia 
6.1: Nome: 
 
 

6.2: Cargo/Função 

Proponho a concessão. 
 
Em, ____/____/_____    _________________________ 
         Assinatura    Carimbo 
 
6. Ordenador da Despesa 
  
Concedo e autorizo o pagamento. 
 
Em, ____/____/_____    _________________________ 
         Assinatura    Carimbo 
 
 



                                                                                                                                    
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
 
 

ANEXO II- VALORES DAS DIÁRIAS  
 

LOCALIDADES PREFEITO VICE-PREFEITO SERVIDORES MOTORISTAS 

BRASILIA - DF R$ 474,78 R$ 379,82 R$ 253,22 R$ 158,27 

OUTROS ESTADOS R$ 316,52 R$ 253,22 R$ 168,81 R$ 105,51 

ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO, exceto REGIÃO 
METROPOLITANA DA 
GRANDE VITÓRIA 

R$ 158,26 R$ 126,61 R$ 84,41 R$ 52,76 
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Sistema: Sistema Financeiro 
Assunto: Concessão de Diárias 
Código: SFI-NP-04  Data de Elaboração: 17/02/2014 
Versão: 02   Data de Aprovação: 30/09/2015   
 
    

Legenda
: 

Atividade Decisão Termina
l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
 

Aprova ou não a 
solicitação de diárias. 

Caso positivo, 
encaminha o 
processo a 

SEPLAE/DPEF para 
emissão de Reserva 
Orçamentária. Caso 
negativo devolve os 
autos a Secretaria 
Requisitante para 

conhecimento da não 
aprovação. 

 

Emite a Reserva 
Orçamentária e 
Encaminha ao 
Departamento 

de 
Contabilidade 

para empenho e 
liquidação. 

Envia o processo a 
Secretaria 

Requisitante. 

Junta documentação 
pertinente ao objeto de 

serviço, estudo ou 
representação. 

INÍCIO 

Obtém autorização do 
Ordenador e Envia os 

documentos ao 
protocolo geral 
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correta instrução 

processual 
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liquidação da 

despesa. 
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Beneficiário 

Recebe diária por 
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Servidor 
Beneficiário 
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FIM 
 

 

Preenche Formulário 
de Solicitação de 

Diárias e/ou 
Passagens 

Recebe os 
documentos e 

envia o processo 
ao Comitê de 

Gestão 
Administrativa 
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Financeira – 
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aprovação. 

Define o objeto de 
serviço, estudo ou 
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1. Finalidade: 

 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal da Serra, para a contratação 

e controle das operações de crédito, avais e garantias. 

 

2. Abrangência: 

 

Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal da Serra. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

 

Constituição Federal de 1988 

Lei Federal 8666/1993 

Lei Federal 10520/2002 

Lei Complementar 101/2000 

Instrução Normativa STN nº 01/97 

Lei Federal nº 9.452/97 



                                                                                                                                    
 

Lei Federal nº 4.320/64 

Decreto Federal nº 6.170/2007 

Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008 – 507/2011 

Decreto Federal nº 93.872/1986 

 

4. Conceitos: 

 

Operações de Crédito – compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão 

e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a 

termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de 

derivativos financeiros. Equipara-se à operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de 

dívidas. 

Concedente - órgão responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos 

créditos orçamentários destinados à execução do objeto da Operação de Crédito. 

Creditado - órgão da Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, bem como 

entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a Concedente pactua a execução de plano de trabalho, 

projeto/atividade ou evento mediante a celebração do contrato de operações de crédito. 

Contrapartida - parcela de recursos próprios que o creditado aplica na execução do objeto do contrato de 

operações de crédito, se o mesmo assim exigir. 

Objeto – o produto do contrato, observados o plano de trabalho e as suas finalidades. 

5. Competência e Responsabilidades: 

 

Compete à Secretaria de Fazenda e Controladoria Geral do Município controlar e acompanhar a execução da 

presente Norma de Procedimento. 

 

 

6. Procedimentos: 

 

6.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO 

 

6.1.1 - Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 

6.1.1.1 – Identifica as possíveis fontes de recursos financeiros e programas de Financiamento; 

6.1.1.2 - Avalia  as áreas prioritárias , juntamente com a Coordenadoria de Governo – CG e o Gabinete do 

Prefeito – GP, para a contratação de crédito de acordo com o Plano Plurianual – PPA e outros investimentos 

de interesse do Município;  

6.1.1.3 - Repassa a demanda relativa à operação de crédito á Secretaria específica, e solicita a elaboração 

de projeto para captação de recursos; 

 

6.1.2 – Secretaria Executora 

6.1.2.1 - Recebe  a demanda, elabora o projeto básico e parecer técnico para a operação de crédito; 



                                                                                                                                    
 

6.1.2.2 – Encaminha, oficialmente, o projeto básico e as demais documentações pertinentes à Coordenadoria 

de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC;  

 

6.1.3 - Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 

6.1.3.1 - Recepciona   o projeto, o parecer técnico e demais documentações relativas à Operação de Crédito; 

6.1.3.2 – Avalia, juntamente com a Secretaria de Fazenda – SEFA, a viabilidade financeira do município para 

fins de capacidade de endividamento; 

6.1.3.3 – Elabora e cadastra/preenche, junto à secretaria gestora, a Carta Consulta e/ou Roteiro de 

Elaboração de Projeto, conforme Sistemática do Gestor da Aplicação e/ou Agente Financeiro e encaminha 

para análise; 

6.1.3.4 - Acompanha junto ao Gestor da Aplicação e/ou Agente Financeiro o enquadramento/seleção da 

proposta; 6.1.3.5 – Informa a Secretaria Gestora da área de investimento o enquadramento/seleção da 

proposta; 

6.1.3.5 – Providencia, em conjunto com a Secretaria gestora da área de investimento, os documentos para 

validação da proposta pelo Agente Financeiro, se necessário; 

6.1.3.7 – Acompanha junto ao Gestor da Aplicação e/ou Agente Financeiro a emissão do Termo de 

Habilitação. 

 

6.1.4 - Secretaria de Fazenda - SEFA 

6.1.4.1. Emite cronograma de pagamento e o cronograma de liberação do projeto e remete via processo à 

Procuradoria Geral do Município - PROGER para verificação das condições legais e emissão de parecer 

jurídico; 

 

6.1.5 - Procuradoria Geral do Município - PROGER 

6.1.5.1 - Avalia as condições legais, emite o parecer jurídico, juntamente com a Controladoria Geral do 

Município - CGM, Secretaria Municipal de Fazenda - SEFA e GP - Gabinete do Prefeito, e remete os autos à 

Divisão de Atos Oficiais; 

6.1.5.2 – Elabora o Projeto de Lei Autorizativo; 

6.1.5.3 – Encaminha os autos ao Gabinete do Prefeito para assinatura;  

 

6.1.6 – Gabinete do Prefeito – GP 

6.1.6.1 - O Chefe do Poder Executivo assina o Projeto de Lei encaminha para a Câmara Municipal da Serra 

para aprovação 

6.1.7 – Câmara Municipal da Serra 

6.1.7.1 – Aprova o Projeto de Lei por meio de votação na Sessão de Vereadores e encaminha o Projeto de 

Lei (aprovado) ao Gabinete do Prefeito para sancionar. 

 

6.1.8 – Gabinete do Prefeito - GP 

6.1.8.1 - O Chefe do Poder Executivo sanciona a Lei encaminha a Divisão de Atos Oficiais para a publicação 

no Diário Oficial. 

 



                                                                                                                                    
 

6.1.9 – Divisão de Atos Oficiais – GP/DCA 

6.1.9.1 – Publica a Lei no Diário Oficial e encaminha o processo para a CG/CACC; 

 

6.1.10 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 

 6.1.10.1 - Recebe o processo, encaminha toda a documentação necessária àa instituição financeira, a fim de 

formalizar a operação pretendida e protocolo de intenções para posterior envio à Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN, que verificará a documentação;  

I - A STN recepcionará o processo e caso as documentações estejam em desacordo com a legislação de 

regência, poderá restituir o processo ao Ente para que este corrija as pendências no prazo de até 60 dias 

corridos;  

II - Corrigidas as pendências, o Ente reencaminhará o processo para a STN;  

III - No prazo de até 10 dias, a STN manifestará sobre a análise do processo.  

6.1.10.2 - Caso a STN aprove a contratação, o Município formalizará o Termo de Operação de Crédito junto à 

instituição financeira. 

6.1.10.3 – Elabora Ofício Autorizativo, para que caso o Município não efetue o pagamento, a instituição 

financeira estará autorizada a fazer o débito em conta corrente e solicita a assinatura do Chefe do Executivo. 

 

6.1.11 – Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito (GP/CH) 

6.1.11.1 - Providencia a assinatura no Termo de Operação de Crédito e no Ofício Autorizativo. 

6.1.11.2 - Encaminha à CG/CACC. 

 

6.1.12 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC  

6.1.12.1 - A CG/CR solicita abertura de conta específica à SEFA/DF; 

 

6.1.13– Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.1.13.1 – Encaminha a solicitação ao banco (Banestes, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), por 

meio de Ofício com a assinatura do Diretor do Departamento Financeiro e do Secretário de Fazenda. 

6.1.13.2 – Após a abertura de conta pelo Agente Bancário a SEFA/DF informa à Divisão de Tomada e 

Prestação de Contas – SEFA/DC/DTPC o número da conta.  

6.1.13.3 – Após a abertura da conta bancária pelo Agente Bancário a SEFA/DF informa a Coordenadoria de 

Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC que a Conta Bancária encontra-se 

devidamente aberta para movimentação. 

 

6.1.14 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 
6.1.14.1 – Registra o Contrato (Termo de Operação de Crédito) em cartório e publica no Diário Oficial.  

6.1.14.2 - Encaminha o Termo de Operação de Crédito assinado pelo representante legal do Município para o 

órgão Concedente. 

6.1.14.3 - Arquiva no setor uma via original do Termo de Operação de Crédito e anexa uma cópia no 

processo administrativo. 

6.1.14.4 - Acompanha a liberação dos recursos na conta vinculada e providencia a notificação aos partidos 

políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no Município. 



                                                                                                                                    
 

6.1.14.5 – Comunica formalmente a Secretaria Executora o recebimento dos recursos. 

6.1.14.6 – Comunica formalmente a Controladoria Geral o recebimento dos recursos, com o número da conta, 

Secretaria e número do Operação de Crédito. 

 

6.1.15 – Departamento de Contabilidade (SEFA/DC) 

6.1.15.1 – Providencia os registros e controles contábeis. 

6.1.16 – Departamento Financeiro (SEFA/DF) 

6.1.16.1 - Providencia a aplicação dos recursos no mercado financeiro, de acordo com legislação vigente. 

 

6.2 - OPERAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA  

 

6.2.1 - Inicialmente o Município deverá contatar a instituição financeira a fim de negociar as condições da 

operação pretendida, observando os limites e condições previstas na legislação em vigor;  

 

6.2.2 - Definidas as condições da operação, a instituição financeira escolhida adotará as providencias 

cabíveis relativas ao contingenciamento do crédito ao setor público, estabelecido pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN) e operacionalizado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), na condição de entidade 

executiva do CMN;  

 

6.2.3 - Atendidas todas as condições relativas ao contingenciamento do crédito ao setor público, o BACEN 

comunicará à instituição financeira a aprovação do protocolo de intenções.  

 

6.2.4 - Somente após a aprovação do protocolo de intenções, a Coordenadoria de Administração de 

Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC remeterá toda a documentação necessária para a 

realização da operação a uma das Gerências do STN;  

 

6.2.5 - A STN solicitará ao BACEN que promova a realização do leilão da taxa de juros da operação, após a 

verificação da documentação do ente público.  

 

6.2.6 - A instituição ganhadora do leilão, antes da contratação da operação, deverá encaminhar ao BACEN 

declaração assinada pelo representante da instituição Financeira e pelo Chefe do Poder Executivo.  

 

6.2.7 - Após encaminhada a declaração, o Chefe do Poder Executivo poderá contratar a operação.  

 

6.3 – EXECUÇÃO 

 

6.3.1 – Secretaria Executora 

6.3.1.1 - Recebe o processo com o Termo de Operação de Crédito e Plano de Trabalho aprovado. 

6.3.1.2 - Indica formalmente o responsável pela gestão da Operação de Crédito e dá ciência ao Gestor. 

 

6.3.2 – Gestor da Operação de Crédito 



                                                                                                                                    
 

6.3.2.1 - Executa e acompanha a Operação de Crédito, conforme Plano de Trabalho e cronograma de 

desembolso, observando o prazo de vigência. 

6.3.2.2 - Solicita à SEFA/DC a senha de acesso para consulta do Relatório de movimento de conta bancária e 

faz o seu acompanhamento. 

6.3.2.3 - Providencia o cadastramento do Termo da Operação de Crédito no Sistema de Contratos do 

Município e anexa ao processo o espelho da Operação de Crédito. 

6.3.2.4 - Providencia a contratação de bens e serviços previstos no Plano de Trabalho, informando as fontes 

de recursos. 

6.3.2.5 - Providencia relatórios parciais, conforme sistemática do órgão Concedente. 

6.3.2.6 - Providencia, caso necessário, reformulação do plano de trabalho e a prorrogação da vigência, sob 

supervisão da CG/CACC. 

 

6.3.3 – Secretaria Executora 

6.3.3.1 - Mantém organizados, ordenados e separados, os processos e documentos relacionados a cada 

Operação de Crédito. 

 

6.4 - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 

 

6.4.1 – Gestor da Operação de Crédito 

6.4.1.1 - Providencia a relação de pagamentos efetuados. 

6.4.1.2 - Solicita à SEFA/DF a desaplicação dos recursos, através de Ofício, informando o término de vigência 

do Operação de Crédito, com autorização do Ordenador de Despesa. 

6.4.1.3 - Anexa o Ofício no processo principal. 

 

6.4.2 – Departamento Financeiro (SEFA/DF) 

6.4.2.1 - Desaplica os recursos e comunica ao Gestor da Operação de Crédito. 

 

6.4.3 – Gestor da Operação de Crédito 

6.4.3.1 - Verifica no Relatório de movimento de conta bancária a desaplicação do recurso. 

6.4.3.2 - Providencia o preenchimento dos demais formulários de prestação de contas, de acordo com a 

sistemática do órgão Concedente. 

6.4.3.3 - Solicita à SEFA/DF, no processo principal, a devolução do saldo, através do preenchimento da guia 

de recolhimento, com autorização do Ordenador de Despesa. 

 

6.4.4 – Departamento Financeiro (SEFA/DF) 

6.4.4.1 - Devolve o saldo e encaminha o processo para o Gestor do Operação de Crédito. 

 

6.4.5 – Gestor da Operação de Crédito 

6.4.5.1 - Solicita à SEFA/DC, extrato da conta bancária do período do recebimento da 1ª parcela até o último 

pagamento e conciliação bancária, quando for o caso. 

 



                                                                                                                                    
 

6.4.6 – Departamento de Contabilidade (SEFA/DC) 

6.4.6.1 - Providencia o extrato da conta bancária do período do recebimento da 1ª parcela até o último 

pagamento e conciliação bancária, quando for o caso, e encaminha para o Gestor da Operação de Crédito. 

 

6.4.7 – Gestor da Operação de Crédito 

6.4.7.1 - Conclui a prestação de contas, encaminha para Ordenador de Despesa para assinatura. 

6.4.7.2 - Encaminha a prestação de contas para CG/CACC, para conferência. 

 

6.4.8 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 

6.4.8.1 - Confere a prestação de contas, encaminha para GP/CH para assinatura. 

 

6.4.9 – Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito (GP/CH) 

6.4.9.1 - Providencia a assinatura da Prestação de Contas e encaminha para CG/CACC. 

 

6.4.10 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 

6.4.10.1 - Envia a prestação de contas para o órgão Concedente. 

6.4.10.2 - Anexa ao processo principal o ofício de encaminhamento. 

6.4.10.3 - Acompanha o recebimento e aprovação da prestação de contas. 
6.4.10.4 - Registra no processo principal a aprovação pelo órgão Concedente. 

6.4.10.5 - Anexa ao processo principal o relatório de prestação de contas. 

6.4.10.6 - Dá ciência a Secretaria Executora da aprovação da prestação de contas. 

6.4.10.7 – Mantém arquivado o processo principal e a prestação de contas, por um período de 10 (dez) anos, 

contado da data em que foi aprovada a prestação de contas. 

 

6.4.11 – Secretaria Executora 

6.4.11.1 – Mantém, organizados, ordenados e separados, os processos e demais documentos relacionados a 

cada Operação de Crédito por um período de 10 (dez) anos, contado da data em que foi aprovada a 

prestação de contas. 

 

7. Considerações Finais: 

 

7.1 - A Secretaria Executante realizará o acompanhamento das operações contratadas conforme a execução 

dos projetos e a Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 

acompanhará os desembolsos realizados para atender aos projetos em execução;  

7.2 - Todo pedido de contratação de operação de credito deverá ter como anexo um parecer de seus órgãos 

técnico financeiro e jurídico, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da 

operação;  

7.3 - Deverá existir prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em 

créditos adicionais ou em lei especifica;  

7.4 - Conter inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto 

no caso de operações por antecipação de receitas;  

7.5 - Atender aos demais incisos e parágrafos dos art. 32 e 33 da Lei Complementar 101 de 2000. 
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Repassa a demanda 
relativa à operação de 

crédito á Secretaria 
específica, e solicita a 
elaboração de projeto 

para captação de recursos 

Encaminha, 
oficialmente, o projeto 

básico e as demais 
documentações 

pertinentes à 
Coordenadoria de 
Administração de 

Convênios e Captação 
de Recursos – 

CG/CACC 

Avalia, juntamente com 
a Secretaria de 

Fazenda – SEFA, a 
viabilidade financeira do 
município para fins de 

capacidade de 
endividamento 

Elabora e 
cadastra/preenche, 
junto à secretaria 
gestora, a Carta 

Consulta e/ou Roteiro 
de Elaboração de 
Projeto, conforme 

Sistemática do Gestor 
da Aplicação e/ou 
Agente Financeiro 

Providencia, em 
conjunto com a 

Secretaria gestora da 
área de investimento, os 

documentos para 
validação da proposta 

pelo Agente Financeiro, 
se necessário 

Acompanha junto ao 
Gestor da Aplicação 

e/ou Agente Financeiro 
a emissão do Termo de 

Habilitação 

Elabora o Projeto de Lei 
Autorizativo 

Encaminha os autos ao 
Gabinete do Prefeito 

para assinatura 

Legenda
: 

Atividade Decisão Termina
l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
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Divisão de Atos Oficiais – 

GP/DCA CG/CACC 
Gabinete do Prefeito – 

GP/CH CG/CACC SEFA/DF CG/CACC SEFA/DC SEFA/DF 
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Encaminha toda a 
documentação 

necessária a  instituição 
financeira, a fim de 

formalizar a operação 
pretendida e protocolo 

de intenções para 
posterior envio a STN, 

que verificará a 
documentação 

Providencia a 
assinatura no Termo de 
Operação de Crédito e 
no Ofício Autorizativo 

A CG/CR solicita 
abertura de conta 

específica à 
SEFA/DF 

Encaminha a solicitação 
ao banco, por meio de 
Ofício com a assinatura 

do Diretor do 
Departamento Financeiro 

e do Secretário de 
Fazenda 

Registra o Contrato 
(Termo de Operação de 
Crédito) em cartório e 

publica no Diário Oficial. 

Providencia os 
registros e controles 

contábeis 

Providencia a 
aplicação dos 

recursos no mercado 
financeiro, de acordo 

com legislação 
vigente Publica a Lei no Diário 

Oficial e encaminha o 
processo para a 

CG/CACC 

Encaminha à CG/CACC 

Após a abertura da conta 
bancária pelo Agente 
Bancário a SEFA/DF 

informa a Coordenadoria 
de Administração de 

Convênios e Captação 
de Recursos – CG/CACC 

que a Conta Bancária 
encontra-se devidamente 

aberta para 
movimentação 

Pendência 

A STN recepcionará o 
processo e caso as 

documentações estejam 
em desacordo com a 

legislação de regência, 
poderá restituir o 

processo ao Ente para 
que este corrija as 

pendências 

Caso a STN aprove a 
contratação, o Município 
formalizará o Termo de 

Operação de Crédito junto à 
instituição financeira 

Elabora Ofício Autorizativo, 
para que caso o Município 
não efetue o pagamento, a 
instituição financeira estará 
autorizada a fazer o débito 
em conta corrente e solicita 
a assinatura do Chefe do 

Executivo 

Encaminha o Termo de 
Operação de Crédito 

assinado pelo 
representante legal do 
Município para o órgão 

Concedente 

Arquiva no setor uma via 
original do Termo de 

Operação de Crédito e 
anexa uma cópia no 

processo administrativo 

Acompanha a liberação 
dos recursos na conta 

vinculada e providencia 
a notificação aos 
partidos políticos, 

sindicatos de 
trabalhadores e 

entidades empresariais, 
com sede no Município 

Comunica formalmente a 
Secretaria Executora o 

recebimento dos 
recursos e a 

Controladoria Geral o 
recebimento dos 

recursos, com o número 
da conta, Secretaria e 

número do Operação de 
Crédito 

FIM 

Legenda
: 

Atividade Decisão Termina
l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
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INÍCIO 

OPERAÇÃO DE 
ANTECIPAÇÃO DE 

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA 

Recebe o processo com o 
Termo de Operação de 

Crédito e Plano de 
Trabalho aprovado 

Indica formalmente o 
responsável pela gestão 

da Operação de Crédito e 
dá ciência ao Gestor. 

Executa e acompanha 
a Operação de Crédito, 

conforme Plano de 
Trabalho e cronograma 

de desembolso, 
observando o prazo de 

vigência. 

Solicita à SEFA/DC a 
senha de acesso para 
consulta do Relatório 

de movimento de conta 
bancária e faz o seu 
acompanhamento 

Providencia o 
cadastramento do 

Termo da Operação de 
Crédito no Sistema de 
Contratos do Município 
e anexa ao processo o 
espelho da Operação 

de Crédito. 

Providencia relatórios 
parciais, conforme 

sistemática do órgão 
Concedente 

Providencia, caso 
necessário, 

reformulação do plano 
de trabalho e a 
prorrogação da 
vigência, sob 
supervisão da 

CG/CACC 

Mantém organizados, 
ordenados e 

separados, os 
processos e 
documentos 

relacionados a cada 
Operação de Crédito 

FIM 

Providencia a 
contratação de bens e 
serviços previstos no 
Plano de Trabalho, 

informando as fontes 
de recursos. 

Legenda
: 

Atividade Decisão Termina
l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
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Gestor da Operação de 

Crédito SEFA/DF Gestor da Operação de 
Crédito SEFA/DF Gestor da Operação de 

Crédito SEFA/DC Gestor da Operação de 
Crédito CG/CACC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
 

  

 
 

                     
   

INÍCIO 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS FINAL 

Providencia a relação de 
pagamentos efetuados 

Solicita à SEFA/DF a 
desaplicação dos 

recursos, através de 
Ofício, informando o 

término de vigência do 
Operação de Crédito, com 
autorização do Ordenador 

de Despesa 

Desaplica os recursos 
e comunica ao Gestor 

da Operação de 
Crédito 

Verifica no Relatório de 
movimento de conta 

bancária a 
desaplicação do 

recurso 

Anexa o Ofício no 
processo principal 

Providencia o 
preenchimento dos 

demais formulários de 
prestação de contas, 

de acordo com a 
sistemática do órgão 

Concedente 

Solicita à SEFA/DF, no 
processo principal, a 
devolução do saldo, 

através do 
preenchimento da guia 
de recolhimento, com 

autorização do 
Ordenador de Despesa 

Devolve o saldo e 
encaminha o processo 

para o Gestor do 
Operação de Crédito 

Solicita à SEFA/DC, 
extrato da conta 

bancária do período do 
recebimento da 1ª 

parcela até o último 
pagamento e 

conciliação bancária, 
quando for o caso 

Providencia o extrato 
da conta bancária do 

período do recebimento 
da 1ª parcela até o 
último pagamento e 
conciliação bancária, 
quando for o caso, e 
encaminha para o 

Gestor da Operação de 
Crédito 

Conclui a prestação de 
contas, encaminha 
para Ordenador de 

Despesa para 
assinatura 

Encaminha a 
prestação de contas 
para CG/CACC, para 

conferência 

Confere a prestação 
de contas, encaminha 

para GP/CH para 
assinatura 

Legenda
: 

Atividade Decisão Termina
l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
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GP/CH CG/CACC 

Gestor da Operação de 
Crédito      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
 

  

 
 

                     
   

Providencia a assinatura 
da Prestação de Contas e 

encaminha para 
CG/CACC 

Envia a prestação de 
contas para o órgão 

Concedente 

Mantém, organizados, 
ordenados e separados, 
os processos e demais 

documentos 
relacionados a cada 
Operação de Crédito 
por um período de 10 

(dez) anos, contado da 
data em que foi 

aprovada a prestação 
de contas 

Anexa ao processo 
principal o ofício de 
encaminhamento 

Acompanha o 
recebimento e 

aprovação da prestação 
de contas 

Registra no processo 
principal a aprovação 

pelo órgão Concedente 

Anexa ao processo 
principal o relatório de 
prestação de contas 

Dá ciência a Secretaria 
Executora da aprovação 
da prestação de contas 

Mantém arquivado o 
processo principal e a 

prestação de contas, por 
um período de 10 (dez) 
anos, contado da data 
em que foi aprovada a 
prestação de contas 

FIM 

Legenda
: 

Atividade Decisão Termina
l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
 

Sistema: Sistema de Controle Financeiro 
Assunto: Contratação e Controle das Operações de Crédito, Avais e 
Garantias 
Código: SFI-NP-05  Data de Elaboração: 28/03/2014 
Versão: 02   Data de Aprovação: 30/09/2015   
 
    



 

                     

   

  



                                                                                                                                    
 

 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espírito Santo 

 

NORMA DE 
PROCEDIMENTO 

 
SCO-NP 

01 

 
Assunto: 
                    REGISTRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 
 
Versão: 
02 

Data da elaboração: 
25/09/2013 

Data da aprovação: 
30/09/2015 

Data da vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Secretaria da Fazenda – SEFA 

Revisada em: 
16/09/2015 

Revisada por: 
SEFA/DC 

Anexos:  
Anexo I – Checklist contratos de Obras; 
Anexo II – Checklist prestadores de serviços; 
Anexo III – Fluxograma 
 
Aprovação: 
 
 
         ________________________________________          ________________________________________        

          Carimbo e Assinatura do Secretário (a)                                   Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 
 
 
 
1 – Finalidade: 

 
Estabelecer procedimentos operacionais, rotinas para a formalização da execução dos serviços desenvolvidos no 
Departamento de Contabilidade, visando disciplinar os procedimentos nos registros da execução orçamentária e extra-
orçamentária. 
 
 
2 – Abrangência: 

 
Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e da administração indireta. 
 
 
3 – Base Legal e Regulamentar: 

 

- Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; 

- Lei Federal nº 4.320/1964, artigos 62 e 63; 

- Decreto-Lei Federal nº 200/1967, artigo 80; 

- Lei Federal nº 8.666/1993, artigos 27, 62 e 65; 

- Lei Federal Complementar n.º 101/2000, de 04 de maio de 2000, artigos 59, 71 e 72; 

- Lei Orgânica do Município da Serra; 

- Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações; 

- Instrução Normativa 971/2009 da Receita Federal do Brasil – RFB; 

- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

- Resolução TCEES nº 182, de 12 de dezembro de 2002, artigo 128; 

- Resolução TCEES nº 247, de 18 de setembro de 2012; 

- Lei Municipal nº 3479/2009, Artigo 10; 

- Decreto Municipal nº 5404/2015. 

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e Demonstrativos Fiscais - DCASP 
 
 
4 – Conceitos: 

 



                                                                                                                                    
 

Ateste de Despesa - É o ato emitido pelo responsável pelo recebimento do material, obra ou serviço nas condições 
contratadas. 

COAD - Comitê de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira do Município; 

Despesas Extra-orçamentárias - São aquelas referentes à reversão de receitas ou retenções realizadas no próprio 
exercício, como o recolhimento do INSS das empresas e as restituições de IPTU, ou devoluções de caução de 
qualquer exercício. É emitida uma Nota de Despesa Extra-orçamentária em um código de dotação específico. 

Despesa Pública - É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos 
(despesas correntes) prestados à sociedade ou para a realização de investimentos (despesas de capital). 

Empenho - É o ato emanado de autoridade competente que cria para a Administração Pública obrigação de 
pagamento pendente ou não de implemento de condição. É uma garantia ao fornecedor e ao mesmo tempo um 
controle dos gastos. É o registro da despesa, o qual resulta na Nota de Empenho. 

Empenho Estimativo - É aquele que se destina à constituição de despesas cujos valores não é possível determinar 
com exatidão, como ocorre na contratação de fornecimento de energia elétrica. 

Empenho Global - É o empenho cujo valor pode ser conhecido com exatidão, mas cuja execução, necessariamente, 
ocorrerá de forma parcelada, como ocorre nas contratações de serviços de vigilância. 

Empenho Ordinário - É aquele que se destina à constituição de despesas cujos valores apresentam-se de forma 
exata, seja considerado líquido e certo para o credor, seja previamente conhecido e o pagamento deva ocorrer de 
uma só vez, como ocorre na compra de determinado número de cadeiras. 

Liquidação de Despesa - É a verificação do direito adquirido pelo credor, ou seja, que a despesa foi regularmente 
empenhada e que a entrega do bem ou serviço foi realizada de maneira satisfatória, tendo por base os títulos e os 
documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

Nota de Empenho - Para cada empenho será extraído um documento denominado Nota de Empenho, que indicará 
o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a redução desta do saldo da dotação 
própria. 

Boletim de Recebimento de Material – É o documento utilizado pela Unidade Gestora para integração do sistema de 
materiais/contábil. 

Boletim de Recebimento de Serviços – É o documento utilizado pela Unidade Gestora para integração do sistema 
de materiais/contábil. 

Ordem Bancária - OB - É o documento utilizado para o pagamento de compromissos, bem como à liberação de 
recursos para fins de adiantamento (suprimento de fundos). 

Ordenador de Despesa - É toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização 
de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos. 

Pagamento de Despesa - É a entrega de recurso financeiro ao credor para extinguir débitos ou obrigações. É 
quando se efetiva o pagamento ao ente responsável pela prestação do serviço ou fornecimento do bem, recebendo a 
devida quitação. Caracteriza-se pela emissão do cheque ou ordem bancária em favor do credor, facultado o emprego 
de suprimento de fundos, em casos excepcionais. O pagamento da despesa, só será efetuado quando ordenado 
após sua regular liquidação. 

Processo Administrativo - É uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, dispostos com o propósito de 
ensejar a manifestação de vontade da Administração. 

Processo Judicial - É uma série de eventos pré-determinados e ordenados em lei que permite ao cidadão ou ao 
Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito qualquer. 

SEFA/DC – Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Contabilidade 

 

5 – Competência e Responsabilidades: 

 

Compete a SEFA/DC a responsabilidade de acompanhar a execução da presente norma e procedimentos. 

  
 
6 – Procedimentos: 

 

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO (Art. 60 da Lei 4320/64) 

6.1 –SEFA/DC 
              6.1.1 – Recebe o processo de despesa das Unidades Executoras e verifica o tipo de empenho a ser 
emitido, de acordo com a tabela constante no item 7.1; 



                                                                                                                                    
 

6.1.2 – Verifica se existe autorização para o empenho do Ordenador de Despesa, e se, o valor 
autorizado é igual ao valor a ser empenhado; 

6.1.3 – Verifica se existe autorização do COAD (quando precisar): 

6.1.3.1 – os processos com despesas de exercícios anteriores devem ser autorizados pelo COAD; 

6.1.3.2 – os processos novos que já passaram pela COAD, para a avaliação da despesa, não 
precisam passar novamente, somente se houver aumento na despesa; 

6.1.3.3 – os demais processos que passam ou não pela COAD, seguem a tabela constante no item 
7.2. 

6.1.4 – Verifica o tipo de processo que precisará ou não ter CND, de acordo com tabela constante no 
item 7.3; 

6.1.5 – Verifica, caso necessário, se existem todas as certidões válidas, que são: Certidão Negativa de 
Débitos do Estado, Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da empresa e do município de Serra, 
Certidão Negativa Trabalhista, Certidão Negativa de Débitos Federais, Certidão Negativa Previdenciária e 
Certificado de Regularidade de FGTS; 

6.1.5.1 – Se não houver, providencia sua emissão. 

6.1.5.2 – Caso não consiga emiti-las, encaminha ao requisitante para providenciá-las. 

6.1.6 – Verifica a Situação Cadastral do CNPJ e do CPF para certificar-se que a empresa está Ativa e o 
CPF Regular; 

6.1.7 – Confirma a veracidade de todas as certidões emitidas, mediante carimbo e assinatura; 

6.1.8 – Verifica se há saldo no Sistema de Contratos dos processos de aditivo de contrato, saldo de 
contrato e reajuste de valor de contrato; 

6.1.8.1 – Se não houver, encaminha ao requisitante para os devidos registros no sistema de 
contratos. 

6.1.9 – Verifica se o empenho encontra-se disponibilizado no sistema SMARcp (quando tratar-se do 
processo que seja realizado pela integração); 

6.1.9.1 – Se não estiver disponibilizado, retornar ao setor responsável para integração. 

6.1.10 – Gera o empenho no sistema informatizado de contabilidade; 

6.1.11 – Assina o servidor emitente do empenho e o responsável designado pela SEFA; 

6.1.12 – Encaminha o processo às Unidades Executoras, verificando no despacho se o requisitante 
pediu para encaminhar o processo para algum setor específico. 

 

ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 

6.2 –SEFA/DC 
6.2.1 – Verifica se existe autorização para a Anulação de Empenho pelo Ordenador de Despesa; 

6.2.2 – Verifica se o empenho é integrado no sistema SMARcp, quando tratar-se do processo que seja 
realizado pela integração; 

6.2.2.1 – Se estiver integrado, retorno ao setor responsável para anulação, dentro do sistema de 
integração materiais/serviços/contábil. 

6.2.3 – Emite a Nota de anulação do Empenho; 

6.2.4 – Assina o servidor emitente da anulação do empenho e o responsável designado pela SEFA. 

 

EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (Arts. 62 e 63 da Lei 4320/64) 

6.3 – Secretaria Ordenadora da Despesa 
6.3.1 – Solicita e analisa as documentações exigidas nas Declarações de Conformidade, conforme o 

tipo de despesas – anexo I, dos Prestadores de Serviços/Fornecedores; 

6.3.2 – Confere e verifica a autenticidade das documentações apresentadas pelo fornecedor; 

6.3.3 – Encaminha o processo com a autorização de pagamento pelo Ordenador de Despesa, com a 
documentação exigida, e com a declaração de conformidade preenchida e devidamente assinada e carimbada 
pelo fiscal do contrato. 

 

6.4 – SEFA/DC  
6.4.1 – Recebe o processo contendo a solicitação; 

6.4.2 – Verifica se está autorizado pelo Ordenador de Despesa; 

6.4.3 - Verifica a documentação conforme Anexo I e II, de acordo com o tipo de processo de despesa, 
conforme item 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 e Declaração de Conformidade específica para cada despesa; 



                                                                                                                                    
 

6.4.4 - Verifica a emissão de Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço através da integração 
com o Sistema de Materiais, quando tratar-se de processo que seja realizado pela integração; 

6.4.5 - Confirma a emissão do Boletim de Recebimento de Materiais no sistema de Materiais, quando 
tratar-se do processo que seja realizado pela integração; 

6.4.6 - Verifica se a liquidação encontra-se disponibilizada no sistema SMARcp, quando tratar-se do 
processo que seja realizado pela integração; 

6.4.7 - No histórico da liquidação deverá descrever as características do bem, material ou serviço que 
foi prestado e o período e demais informações disponíveis; 

6.4.8 - Emite a Nota de Liquidação; 

6.4.9 - Encaminha o processo à SEFA/DF. 

 
6.5 – SEFA/DF 

6.5.1 – Recebe o processo liquidado e verifica a autorização para o pagamento da despesa pelo 
ordenador, bem como, os documentos exigidos nos itens anteriores; 

6.5.2 – Emite ordem bancária com o código de retenção, conta débito e crédito; 
6.5.3 – Imprime uma cópia da ordem bancária para conferência dos dados e verifica a regularidade 

fiscal dos Prestadores de Serviços/Fornecedores; 
6.5.4 – Emite a ordem bancária definitiva para assinatura dos responsáveis: Chefe de Contas a Pagar, 

Diretor Financeiro e Secretário de Fazenda; 
6.5.5 – Após assinaturas dos responsáveis, emite arquivo eletrônico das ordens bancárias e encaminha 

via web e após envia as respectivas impressas aos bancos; 
6.5.6 – Realizado o pagamento, aguarda o retorno dos documentos encaminhados aos bancos, 

anexando-os ao processo que originou a despesa; 
6.5.7 – Retorna o processo para arquivo junto ao Departamento de Contabilidade. 
 

6.6 – Departamento de Contabilidade 
6.6.1 – Recebe os processos e arquiva para inspeção do Tribunal de Contas do Estado – TCEES.  

 
 

7 – Considerações Finais: 

 

7.1 - Os processos de despesa devem ser classificados de acordo com a tabela a seguir: 

TIPO DE PROCESSO TIPO DE EMPENHO 

Adiantamento Ordinário 

Aditivo de Acréscimo/Decréscimo de Valor Global 

Aditivo de Prorrogação de Prazo Global 

Apostilamento Global 

Auxílio Morte Ordinário 

Auxílio Natalidade Ordinário 

Caixa Escolar Ordinário 

Convênio  Ordinário/Global 

Co-Patrocínio  Estimativo 

Custas Processuais Ordinário 

Desapropriação Ordinário 

Despesas de Exercícios Anteriores Ordinário 

Diárias Ordinário 

Indenizações Ordinário 

Lei Chico Prego Ordinário 

Multas Ordinário 

Premiação Ordinário 

Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) com Contrato* Ordinário/Global/ Estimativo 

Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) sem Contrato Ordinário/ Estimativo 

Reajustamento de Medição ** Ordinário 

Reajuste de Valor Global/Ordinário/ Estimativo 

Registro de Preço Ordinário 

Rescisão de Contrato de Servidor Ordinário 

Ressarcimento de Servidor Cedido *** Estimativo/Ordinário 



                                                                                                                                    
 

Restituição Ordinário 

Saldo de Contrato Global 

Saldo de Convênio Ordinário 

Taxas (Observar casos que podem ser ESTIMATIVO) Ordinário/ Estimativo 

Transferência (Contrapartida) Ordinário/Global 
* Se for Pregão Eletrônico verificar no edital a forma de pagamento, se for único será ORDINÁRIO, se for 

parcelado será GLOBAL e se for estimado ESTIMATIVO. 
** Se for o valor estimado para o ano será ESTIMATIVO 
*** Se for referente à meses anteriores ao mês corrente será  ORDINÁRIO 

7.2 - Os processos que passam ou não pela COAD, seguem a tabela abaixo: 

TIPO DE PROCESSO 
COAD 

PASSA NÃO PASSA 

Adiantamento  X 
Aditivo de Acréscimo/Decréscimo de Valor  X   

Aditivo de Prorrogação de Prazo (Exceto Locação de Imóvel) X   
Apostilamento   X 

Auxílio Morte   X 
Caixa Escolar   X 

Co-Patrocínio X   
Custas Cartoriais   X 

Custas Processuais   X 
Desapropriação X   

Despesas de Exercícios Anteriores  X  
Diárias (exceto transporte de menores???)  X   

Indenizações X   
Lei Chico Prego  X 

Medição   X 
Multas   X 

Premiação  X   
Reajustamento de Medição  X  

Reajuste de Valor X  
Registro de Preço  X   

Rescisão de Contrato de Servidor   X 
Ressarcimento de Servidor Cedido   X 

Restituição   X 
Saldo de Contrato   X 

Saldo de Convênio   X 
Taxas    X 

Transferência (Contrapartida)   X 

7.3 - Os processos que precisam ter ou não CND, de acordo com tabela abaixo: 

TIPO DE PROCESSO COM CERTIDÃO SEM CERTIDÃO 
Adiantamento  X 
Aditivo de Acréscimo/Decréscimo de Valor X  

Aditivo de Prorrogação de Prazo X  
Apostilamento X  

Auxílio Morte  X 
Caixa Escolar  X 

Convênio X  
Co-Patrocínio X  

Custas Processuais  X 
Desapropriação  X 

Despesas de Exercícios Anteriores X  



                                                                                                                                    
 

Diárias   X 

Indenizações X  
Lei Chico Prego X  

Medição X  
Multas  X 

Premiação X  
Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) com Contrato X  

Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) sem Contrato X  
Reajustamento de Medição  X 

Reajuste de Valor X  
Registro de Preço X  

Rescisão de Contrato de Servidor  X 
Ressarcimento de Servidor Cedido  X 

Restituição  X 
Saldo de Contrato X  

Saldo de Convênio X  
Taxas  X 

Transferência (Contrapartida)  X 

 

7.4 - Devem constar nos processos Administrativos 

7.4.1 – Aluguel Social: relatório de crédito nominal e prestação de contas do repasse anterior; 

7.4.2 – Diárias: autorização da COAD para prosseguimento da despesa; formulário de requisição 
específico, devidamente preenchido; 

7.4.3 – Adiantamentos: cópia do decreto de autorização do prefeito; formulário de requisição 
específico, devidamente preenchido; 

7.4.4 – Caixas Escolares: relação das unidades de ensino e os respectivos valores; 

7.4.5 – Prestações de Serviços sem Cessão de Mão-de-Obra: averiguação da regularidade fiscal do 
prestador de serviço, por meio das Certidões Negativas de Débito - CDN junto aos órgãos do Governo; atestado 
de execução do serviço pelo fiscal do contrato no verso do documento fiscal; informações do empenho; contas 
crédito e débito; bem como autorização de pagamento pelo Ordenador de Despesas; 

7.4.6 – Prestações de Serviços com Cessão de Mão-de-obra: Além da documentação citada nos 
processos de prestações de serviços sem cessão de mão-de-obra, também deve ser observado nos autos a 
presença das guias de recolhimento referente aos tributos federais: Programa de Integração Social - PIS; 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; guia do Simples Nacional no caso de 
Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP; os repasses junto ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS e Fundo de Garantia e Tempo de Serviço - FGTS; Relatório do Sistema Empresa de Recolhimento 
do FGTS e informações à Previdência Social - SEFIP dos funcionários cedidos e seu respectivo protocolo de 
envio de arquivos conectividade social, bem como a folha de pagamento dos períodos assinalados na medição 
dos serviços e a declaração de contabilidade regular, requisitos estes estabelecidos pelo Acórdão Municipal nº 
06/2006; 

7.4.7 – Co-patrocínios e Convênios: Averigua a regularidade fiscal junto aos órgãos do Governo, 
bem como a informação do setor de prestação de contas da Secretaria de Fazenda, quanto a não pendência em 
prestações de contas anteriores em nome do convenente. Também, nos autos deve constar o instrumento do 
convênio/co-patrocínio assinado e rubricado pelas partes envolvidas, bem como sua publicação, informação do 
empenho, contas débito e crédito e autorização do pagamento pelo Ordenador de Despesas; 

7.4.8 – Aluguéis: São necessárias as certidões de regularidade fiscal do locador, cópia do contrato 
de aluguel, aditivos e apostilamentos, caso houver. Deve constar, também, recibo assinado pelo locador do 
imóvel, bem como a informação do empenho, contas débito e crédito e autorização para o pagamento pelo 
Secretário da Pasta; 

7.4.9 – Autônomo: Nos processos de prestações de serviço de pessoa física devem constar Recibo 
de Pagamento de Autônomo - RPA, atestado pelo Gestor do Contrato, informação do empenho, contas débito e 
crédito e autorização de pagamento pelo Ordenador de Despesas; 

7.4.10 – Passagens Aéreas: Averigua a regularidade fiscal do prestador de serviço, junto aos órgãos 
do Governo, e anexa a fatura de prestação de serviços e o ticket de emissão da passagem, emitido direto pelo 
agente aéreo. Nos autos deve constar, também, informação do empenho, contas débito e crédito, bem como a 
autorização de pagamento pelo Ordenador de Despesas; 



                                                                                                                                    
 

7.4.11 – Compras: Verifica a regularidade fiscal do fornecedor junto aos órgãos do Governo e, após, 
confere os dados inseridos na Nota de Liquidação, tendo como base as informações contidas na Nota Fiscal. 
Nesta deve constar a atestação do gestor do contrato, referente ao recebimento do material, o que viabiliza a 
emissão do Boletim de Recebimento de Material - BRM, a emissão da Nota de Liquidação pela Secretaria 
Ordenadora de Despesa e a autorização de pagamento pelo Secretário da Pasta; 

7.4.12 – Ressarcimento de Despesas de Servidores à Disposição do Município: Observa-se os 
procedimentos de atestado de frequência do servidor cedido, referente ao mês cujo ressarcimento está sendo 
solicitado, o despacho da Gerência de Pagamento de Pessoal - SEMAD/GPP e do servidor cedido, confirmando 
os valores recebidos, em atendimento ao Ofício-Circular nº 16/2005/AUDIT/GAB, informação do empenho, contas 
débito e crédito e autorização para o pagamento; 

7.4.13 – Ressarcimento de Multas de Trânsito: Nos autos destes processos devem constar o 
comprovante de pagamento da multa, informação do empenho, contas débito e crédito, bem como a autorização 
do pagamento pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrututa Urbana – 
SETRAN; 

7.4.14 – Ressarcimento de Tributos Municipais - Verifica a regularidade fiscal, bem como a 
existência do comprovante de pagamento do tributo ou ficha de crédito emitida pelo setor de arrecadação, 
informação do empenho, conta crédito e autorização da restituição; 

7.4.15 – Multas de Trânsito Cometidas pela PMV, Taxas, Anuidades, Cesan, Escelsa: Nos autos 
destes processos devem constar os boletos/faturas para autenticação ou conta crédito para depósito bancário, 
bem como a autorização para o pagamento; 

7.4.16 – Telefonia Fixa/Móvel e Internet: Deve ser averiguada a regularidade fiscal do prestador de 
serviço, informação do empenho, conta débito e crédito, bem como autorização do pagamento pelo Secretário da 
Pasta. 

7.5 - Processos Judiciais 

7.5.1 – Honorários: Nos autos devem constar Ofício da Vara com nome do perito ou advogado, 
autorização de pagamento e empenho; 

7.5.2 – Cartórios: Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento - FILP autorizando o 
pagamento; 

7.5.3 – Precatórios de Pequenos Valores: Ofício da Vara ou Tribunal Regional do Trabalho, 
empenho e autorização para pagamento; 

7.5.4 – Indenizações: Analisa os autos e verifica a existência de autorização para pagamento pelo 
Secretário da Pasta. Em caso de aluguel, verifica se a rescisão do contrato encontra-se devidamente assinada 
pelas partes, dando plena quitação, e no caso de outras indenizações faz o recibo de quitação. 

7.6 - Processos de Desapropriações  

7.6.1 – Amigável: Verifica a regularidade fiscal, se há autorização de pagamento do Secretário da 
Pasta e se o contrato está de acordo com parecer da PGM. Faz apuração de débitos e caso sejam detectados 
débitos com datas anteriores à data de imissão, faz um encontro de contas. O mesmo deverá ser feito caso haja 
Laudêmio, de acordo com os Pareceres da PGM nº 203/2012 e nº 389/2012; 

7.6.2 - Judicial - Faz análise das informações contidas nos autos e verifica a existência de 
autorização para pagamento. Após, apura a existência de débitos e caso sejam detectados débitos com datas 
anteriores à data de imissão e a parte autorize, faz o desconto. Caso a parte não autorize o desconto fica a cargo 
do Juiz, efetuar os mesmos no ato do pagamento. Paga a guia, encaminha-se juntamente com o depósito judicial 
à PMG. 

7.7 – Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

 
ANEXO  I 

 
CHECK LIST - PROCESSOS DE EMPREITEIRAS 

(OBRAS) 
 

Instrução normativa nº 971 de 13/11/2009 (INSS – PREVIDÊNCIA SOCIAL) - DOU DE 
17/11/09 

IMPORTANTE: Quando da quitação da nota fiscal, fatura ou recibo, a 
Prefeitura deverá exigir da empresa construtora os documentos 
relacionados abaixo,       do mês anterior à execução dos serviços, 
elaborados especificamente para cada obra de construção civil. 

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES: 
Servidor Responsável pelas 
Informações:  

Matrícula:  

Data:  
 

TEM RETENÇÃO PARA O INSS:            SIM                NÃO 
 

Nº DOCUMENTAÇÃO 
Anexado 

ao 
Processo 

01 Guia INSS (quando tiver Retenção dos 11% para com o INSS)  

02 Cópia da matrícula (CEI) que vincula a Obra para a Prefeitura Municipal da Serra.  

03 Cópia da GPS recolhida na matrícula da obra; (cópia autenticada).  

04 Cópia do FGTS (cópia autenticada)  

05 CÓPIA DA GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social) completa:  

06 Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (observar o nº da matrícula que vai constar 
neste relatório);  

07 Resumo das Informações da Previdência Social;  

08 Comprovante de declaração das contribuições a recolher a prev. Social e a outras entidades e fundos 
por FPAS. 

 

09 Relação de Tomador/Obra – RET (o valor a recolher a previdência social estará informado neste 
relatório, ou seja, conferir se o valor esta igual a guia do INSS recolhida;  

10 Cópia do comprovante do envio do arquivo da GFIP para a Caixa Econômica Federal (conectividade);  

11 Cópia da folha de pagamento e respectivo resumo geral da obra referente ao mês anterior à 
execução dos serviços;  

12 
Declaração de que possui escrituração contábil firmada pelo contador e pelo responsável da empresa 
e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados. (para o exercício em 
curso); 

 

13 Certificado de Regularidade Profissional do Contador - CRC do contador;  

14 PIS (referente o mês anterior ao que foram executados os serviços) – código 8109  

15 COFINS (referente o mês anterior ao que foram executados os serviços) – código 2172  

16 Para as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL comprovante de recolhimento mensal 
(referente o mês anterior que foi executado os serviços);  

17 Certidão Negativa da Fazenda Federal;  

18 Certidão Negativa da Fazenda Estadual;  

19 Certidão Negativa da Fazenda Municipal (do município da Serra);  

20 Certidão Negativa da Previdência Social (INSS);  

21 Certidão Negativa do FGTS;  

22 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (lei 8666/93-art. 29 e Art.55-Inciso XIII);  

23 

Cópia do balanço extraído do livro diário formalizado (para os exercícios encerrados)                     
IN 971/09, art. 161, item II, parágrafo 2º. ***Nestes casos a data limite para apresentação dos 
balanços é dia 30 de Abril, ou seja, após esta data só podemos efetuar pagamentos de medições do 
exercício (ano) anterior mediante cópia do balanço extraído do livro Diário;  

 

24 Comprovante do Depósito Caução;  

25 FILP - devidamente preenchido e assinado;  

26 Registrado no Sistema de Contratos Tectrilha (inclusive os aditivos).  

  



                                                                                                                                    
 

**Caso as empresas não apresentarem os documentos acima a Prefeitura no ato do pagamento efetuará a retenção de 
11% (onze por cento) sobre do valor bruto da nota fiscal referente à mão-de-obra. Neste caso, terá que ser 
discriminado na NOTA FISCAL 50% sobre o valor bruto referente à MÃO-DE-OBRA e outros 50% como MATERIAL 
OU EQUIPAMENTO e informado o valor que vai ser retido para o INSS, caso a NOTA FISCAL não venha Discriminado 
mão-de-obra/material efetuar a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da NOTA FISCAL. EXEMPLO: A 
medição no valor de R$ 100.0000,00 - Colocar na NF: Mão-de-obra – R$ 50.0000,00; Material/Equipamentos - R$ 
50.000,00; Retenção para o INSS: R$ 5.500,00 (11% x Valor da mão-de-obra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

ANEXO II 

CHECK LIST – PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 
IMPORTANTE: Quando da quitação da nota fiscal, fatura ou recibo, a 
Prefeitura deverá exigir da empresa construtora os documentos relacionados 
abaixo, do mês anterior à execução dos serviços, elaborados especificamente 
para cada obra de construção civil. 

 
 

1 -  IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO 
 

1.1  SECRETARIA:  

1.2 FONTE DE RECURSO:  

1.3 CONTRATADO:  

1.4 CPF / CNPJ:  

1.5 OBJETO:  

1.6 MÊS_COMPETÊNCIA DA DESPESA:  

1.7 MÊS_REFERENTE DOCUMENTAÇÃO:  
 

2 -  DOCUMENTOS ANEXOS 
 

2.1 -  ENCARGOS TRABALHISTAS 

 
            Folha de pagamento mensal do pessoal alocado na prestação dos serviços, por contrato; 
 
            Comprovantes dos pagamentos do PIS e COFINS 
 

2.2 -  ENCARGOS SOCIAIS / PREVIDÊNCIÁRIOS 

 
 Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social – GFIP. 
    
   Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) e INSS (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de 

recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet, que deverá ser coincidente 
com os valores contidos na documentação indicada; 

 
   Relação dos Trabalhadores – RE; 
 
   Resumo do Fechamento / Relação de Tomador de Serviços / Obras – RET; 
 
   Comprovante de Declaração à Previdência (FPAS); 
 

2.3 -  ENCARGOS FISCAIS 

  
   Nota Fiscal do Mês - Referência do Faturamento  
 
   Certidão Negativa de Débito junto ao INSS – CND  
 
   Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais  

 
   Certificado de Regularidade do FGTS – CRF  
 
   Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual  
 
   Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais 
 
   Certidão Negativa de Débitos com a Justiça do Trabalho 

 

2.4 -  DADOS PARA PAGAMENTO 

             
            Autorização de Pagamento do Secretário Municipal. 
 



Anexo III - Fluxograma 
             

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espírito Santo 

Secretaria da Fazenda 

            
SEFA/DC 

SEFA/DC Secretaria Ordenadora 
de Despesa SEFA/DC SEFA/DF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
 

  

 
 

                     
   

Sistema: Contabilidade 
Assunto: Registro e Execução Orçamentária e Extra-orçamentária 
Código: SCO-NP-01  Data de Elaboração: 25/09/2013 
Versão: 02   Data de Aprovação: 30/09/2015 
 
    

Emissão da Nota de 
Empenho 

Verifica se há saldo no 
Sistema de Contratos 

dos processos de 
aditivo de contrato, 
saldo de contrato e 
reajuste de valor de 

contrato 

INÍCIO 

Anulação da Nota de 
Empenho 

Recebe o processo 
contendo a solicitação 

No histórico da 
liquidação deverá 

descrever as 
características do 
bem, material ou 
serviço que foi 
prestado e o 

período e demais 
informações 
disponíveis 

Recebe o processo 
liquidado e verifica a 
autorização para o 

pagamento da 
despesa pelo 

ordenador, bem 
como, os 

documentos exigidos Recebe o processo de 
despesa das Unidades 
Executoras e verifica o 
tipo de empenho a ser 

emitido 

 Verifica se existe 
autorização do COAD 
(quando necessário) 

Verifica se existe 
autorização para o 

empenho do Ordenador 
de Despesa, e se, o 

valor autorizado é igual 
ao valor a ser 
empenhado 

Verifica o tipo de processo 
que precisará ou não ter 

CND 

Verifica, caso 
necessário, se existem 

todas as certidões 
válidas a situação 

Cadastral do CNPJ e do 
CPF para certificar-se 
que a empresa está 

Ativa e o CPF Regular; 

Se não houver, 
encaminha ao 

requisitante para os 
devidos registros no 
sistema de contratos 

Verifica se o empenho 
encontra-se 

disponibilizado no 
sistema SMARcp 

(quando tratar-se do 
processo que seja 

realizado pela 
integração) 

Gera o empenho no 
sistema informatizado 

de contabilidade 

Assina o servidor 
emitente do empenho 

e o responsável 
designado pela SEFA 

Assina o servidor 
emitente do empenho 

Encaminha o processo 
às Unidades 

Executoras, verificando 
no despacho se o 

requisitante pediu para 
encaminhar o processo 

para algum setor 
específico 

INÍCIO 

Verifica se existe 
autorização para a 

Anulação de Empenho 
pelo Ordenador de 

Despesa 

Verifica se o empenho 
é integrado no sistema 

SMARcp, quando 
tratar-se do processo 

que seja realizado 
pela integração 

Se estiver integrado, 
retorno ao setor 

responsável para 
anulação, dentro do 

sistema de integração 
materiais/serviços/ 

contábil 

Emite a Nota de 
anulação do Empenho 

Assina o servidor 
emitente da anulação 

do empenho  

FIM 

FIM 

INÍCIO 

Solicita e analisa as 
documentações 

exigidas nas 
Declarações de 
Conformidade, 

conforme o tipo de 
despesas – anexo I, 
dos Prestadores de 

Serviços/Fornecedores
s 

Confere e verifica a 
autenticidade das 
documentações 

apresentadas pelo 
fornecedor 

Emissão da Nota de 
Liquidação 

Encaminha o processo 
com a autorização de 

pagamento pelo 
Ordenador de 

Despesa, com a 
documentação 

exigida, e com a 
declaração de 
conformidade 
preenchida e 

devidamente assinada 
e carimbada pelo 
fiscal do contrato 

Verifica se está 
autorizado pelo 
Ordenador de 

Despesa; verifica 
documentação 

conforme Anexo I e II, 
de acordo com o tipo 

de processo de 
despesa; Verifica a 

emissão de 
Autorização de 

Fornecimento ou 
Ordem de Serviço 

através da integração 
com o Sistema de 
Materiais, quando 

tratar-se de processo 
que seja realizado pela 

integração 

Confirma a emissão do 
Boletim de 

Recebimento de 
Materiais no sistema 
de Materiais, quando 
tratar-se do processo 

que seja realizado pela 
integração 

Verifica se a liquidação 
encontra-se 

disponibilizada no 
sistema SMARcp, 

quando tratar-se do 
processo que seja 

realizado pela 
integração 

Emite a Nota de 
Liquidação 

Encaminha o 
processo à 
SEFA/DF 

Emite ordem 
bancária com o 

código de retenção, 
conta débito e 

crédito 

Imprime uma cópia 
da ordem bancária 

para conferência dos 
dados e verifica a 
regularidade fiscal 
dos Prestadores de 
Serviços/Fornecedor

es 

Emite a ordem 
bancária definitiva 

para assinatura dos 
responsáveis, emite 
arquivo eletrônico 

das ordens 
bancárias 

 

Legenda
: 

Atividade Decisão Termina
l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
 



 

                     

  

  



Anexo I - Fluxograma 
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Sistema: Contabilidade 
Assunto: Registro e Execução Orçamentária e Extra-orçamentária 
Código: SCO-NP-01  Data de Elaboração: 25/09/2015 
Versão: 02   Data de Aprovação: 30/09/2015 
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Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espírito Santo 

 

NORMA DE 
PROCEDIMENTO 

 
SCO-NP 

02 

 
Assunto: 
                    GERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 
 
Versão: 
02 

Data da elaboração: 
25/09/2013 

Data da aprovação: 
30/09/2015 

Data da vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Secretaria da Fazenda – SEFA 

Revisada em: 
16/09/2015 

Revisada por: 
SEFA/DC 

Anexos:  
Anexo I – Fluxograma 
 
Aprovação: 
 
 
         ________________________________________          ________________________________________        

          Carimbo e Assinatura do Secretário (a)                                   Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 
 

 
1 – Finalidade: 

 
Estabelecer procedimentos operacionais, criando rotinas para a formalização da Geração e Consolidação dos 
demonstrativos contábeis, visando disciplinar os procedimentos.  
 
 
2 – Abrangência: 

 
Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 
 
 
3 – Base Legal e Regulamentar: 

 

- Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; 

- Lei Federal nº 4.320/1964; 

- Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 

- Lei Orgânica nº 621/2012 do TCEES; 

- Regimento Interno nº 182/2002 do TCEES; 

- Manual de Demonstrativos Fiscais do STN. 

 

4 – Conceitos: 
 

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 da Serra. 
 
Administração Indireta é o conjunto de entidades públicas dotadas de personalidade jurídica própria, 
compreendendo as autarquias municipais. 
 
Contabilidade Pública - É o ramo da contabilidade que registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, 
dos atos e fatos da fazenda pública e o patrimônio público e suas variações. 

Receita - São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem 
elemento novo para o patrimônio público. 

Despesa - É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos 
serviços públicos prestados à sociedade. 



                                                                                                                                    
 

SEFA/DC – Secretaria da Fazenda/ Departamento de Contabilidade 

Orçamento Público - É o planejamento feito pela Administração Pública para atender, durante determinado período, 
aos planos e programas de trabalho desenvolvidos, por meio da planificação das receitas a serem obtidas e pelos 
dispêndios a serem efetuados, objetivando a continuação e a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços 
prestados à sociedade. 

CIDADES-WEB - Controle Informatizado de Dados do Espírito Santo – CIDADES-WEB, sistema de remessa por 
meio da Internet e processamento dos dados referentes à abertura do exercício, as prestações de contas bimestrais e 
informações adicionais, pelos entes municipais obrigados pela Resolução TCE 247/2012. 

 

5 – Competência e Responsabilidades: 
 

Compete a SEFA/DC a responsabilidade de acompanhar a execução da presente norma e procedimentos. 
 
6 – Procedimentos: 

 
6.1 – Realiza no  final de cada exercício, os resultados gerais da consolidação da Administração devendo ser 

demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das 
Variações Patrimoniais, na Dívida Flutuante e na Dívida Fundada. 

 
6.1.1 - 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. 
 
6.1.2 - O Balanço Financeiro apresentará as receitas e as despesas orçamentárias executadas, bem como os 

recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie 
proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. 

 
6.1.3 - 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. 

 
6.1.4 - A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultante 

ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. 
 
6.1.5 - 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. 

 
6.1.6 - A Dívida Fundada compreenderá o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras 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. 

 
6.1.7 - Para ser efetuada a consolidação das Demonstrações Contábeis a Administração Direta, Indireta e o Poder 

Legislativo deverão elaborar, respectivamente, suas Demonstrações Contábeis e encaminhar ao Departamento 
de Contabilidade do Poder Executivo para fins de consolidação, até o dia 15 de Fevereiro do exercício 
subseqüente. 

 
       6.1.7.1 - 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. 

 
6.1.8 - Os Demonstrativos Contábeis deverão ser assinados pelo Prefeito Municipal, Contador Responsável e 

Secretário de Fazenda. 
 
6.1.9 - 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 Controladoria 
Geral do Município para emitir parecer, e posteriormente providenciar seu envio ao Tribunal de Contas do 
Estado até o dia 31 de março. 

 
6.1.10 - O Poder Executivo deverá encaminhar a Prestação de Contas Anual, através da alimentação do Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI para a Secretaria do Tesouro 
Nacional, com cópia, homologada pela Caixa Econômica Federal até o dia 30 de abril do ano subseqüente. 

 



                                                                                                                                    
 

6.1.11 - O Poder Executivo deverá prestar contas ao Poder Legislativo de acordo com legislação vigente, até o dia 31 
de março do exercício financeiro subsequente. 

 
6.1.12 - 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 Controladoria Geral e 
Tribunal de Contas do Estado. 

 
6.1.13 - As demonstrações contábeis serão disponibilizadas para a sociedade das seguintes formas: 

I - remessa aos órgãos de controle interno e externo, 
II - disponibilização em meios eletrônicos de comunicação de acesso público. 

 
6.1.14 - No processo de consolidação de demonstrações contábeis devem ser consideradas as relações de 

dependência orçamentária ou regimental entre as entidades do setor público. 
 
6.1.15 - 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. 

 
6.1.16 - As demonstrações contábeis das entidades do setor público, para fins de consolidação, devem ser 

levantadas na mesma data. 
 
6.1.17 - As demonstrações contábeis consolidadas devem ser complementadas por notas explicativas para 

informações relevantes àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações 
contábeis. 

 
 
 
 

7 – Considerações Finais: 
 
7.1 - 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, bem como manter o 
processo de melhoria contínua. 
 
7.2 - Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 



Anexo I - Fluxograma 

                         
SEFA/DC Gabinete do Prefeito – 

CG/GP SEFA/DC     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
 

  

 
 

                     
   

Sistema: Contabilidade 
Assunto: Geração e Consolidação dos Demonstrativos Contábeis 
Código: SCO-NP-02  Data de Elaboração: 25/09/2013 
Versão: 02   Data de Aprovação: 30/09/2015 
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Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espírito Santo 

 

NORMA DE 
PROCEDIMENTO 

 
SCO-NP 

03 

 
Assunto: 
         

       GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO CIDADE-WEB  
 
Versão: 
02 

Data da elaboração: 
25/09/2013 

Data da aprovação: 
30/09/2015 

Data da vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Secretaria da Fazenda - SEFA 

Revisada em: 
16/09/2015 

Revisada por: 
SEFA/DC 

Anexos:  
Anexo I – Fluxograma 
 
Aprovação: 
 
 
         ________________________________________          ________________________________________        

          Carimbo e Assinatura do Secretário (a)                                   Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 
 
 
1 – Finalidade: 

 
Publicação e divulgação dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; 
Remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da internet, dos dados da prestação de contas 
bimestral e anual das entidades municipais da administração direta e indireta regidas pela Lei Federal nº. 4.320/64 e dá 
outras providências. 
 
 
2 – Abrangência: 

 
Todas as Unidades Gestoras da estrutura organizacional do Poder Executivo. 
 
 
3 – Base Legal e Regulamentar: 

 

- Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; 

- Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 

- Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

- Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nº 174/2002. 

- Portaria Normativa nº 28/2011. 

- Portaria Normativa nº 37/2011. 

- Portaria Normativa nº 49/2011. 

- Instrução Normativa nº 28, de 26 de novembro de 2013. 

- Instrução Normativa nº 34, de 02 de junho de 2015. 

 
4 – Conceitos: 

 

Contabilidade Pública - É o ramo da contabilidade que registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos 
atos e fatos da fazenda pública e o patrimônio público e suas variações. 

Receita - São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem 
elemento novo para o patrimônio público. 

Despesa - É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços 
públicos prestados à sociedade. 



                                                                                                                                    
 

Orçamento Público - É o planejamento feito pela Administração Pública para atender, durante determinado período, 
aos planos e programas de trabalho desenvolvidos, por meio da planificação das receitas a serem obtidas e pelos 
dispêndios a serem efetuados, objetivando a continuação e a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à 
sociedade. 

CIDADES-WEB - Controle Informatizado de Dados do Espírito Santo – CIDADES-WEB, sistema de remessa por meio 
da Internet e processamento dos dados referentes à abertura do exercício, as prestações de contas bimestrais e 
informações adicionais, pelos entes municipais obrigados pela Resolução TCE 247/2012. 

Sistema LRF/Web - É um sistema informatizado que evidenciará, junto aos campos de entrada de dados dos 
componentes do LRFWeb, os valores calculados para estes componentes com base nos dados do CIDADES-WEB. 

SMARcp - Sistema de Gestão de execução Orçamentária e Contabilidade Pública. 

Sistema TECTRILHA - Sistema de Contratos e Convênios. 
 

SEFA/DC – Secretaria da Fazenda/ Departamento de Contabilidade. 

 
 
 
5 – Competência e Responsabilidades: 

 

Compete a SEFA/DC a responsabilidade de acompanhar a execução da presente norma e procedimentos. 

 
6 – Procedimentos: 

 
Sistema CIDADES-WEB 

 

6.1 - Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 

 

6.1.1 - Emite os arquivos referentes às licitações realizadas pelo Município da Serra através do Sistema SMAR 

MATERIAIS; 

6.1.2 - Acessa o SMAR CONTÁBIL e emite o mês em aberto para envio; 

6.1.3 - Verifica se existe alguma alteração Orçamentária através de Lei/Decreto salvando no formato “*.pdf” para envio 

com os demais arquivos; 

6.1.4 - Emite os arquivos, valida os dados e anexa a Prestação de Contas de cada Unidade Gestora, utilizando o 

Sistema CIDADESWEB; 

6.1.5 - Gera o arquivos em um arquivo único no formato “*.zip”; 

6.1.6 - Acessa a página da Web do Tribunal de Contas do ES, para envio do arquivo *.zip; 

6.1.7 - Anexa o arquivo com a extensão “*.zip” através do link “Upload de dados”; 

6.1.8 - Consulta processamento da remessa mensal: 

6.1.8.1 - Processada: Livre de impedimento ou com Impedimento. 

6.1.8.1.1 - Erro indicativo: não impede o envio; 

6.1.8.1.1 - Erro impeditivo: impede o envio: 

6.1.8.1.1.1 - Analisar/Corrigir o erro: enviar novamente. 

6.1.8.3 - Após aprovação, deverão ser homologados os balancetes contábeis, mediante assinatura digital no prazo de 30 

(trinta) dias. 

6.1.8.3.1 - Homologar Balancetes da Remessa Mensal: 

6.1.8.3.1.1 - Salvar os comprovantes de Homologação de Balancetes em “*.pdf”; e  

6.1.8.3.1.2 - Comprovante de Remessa de Dados em “*.pdf”;  

6.1.9 – Acessar o sistema SMAR CONTABIL e alterar o mês em questão de “CONSISTIDO” para “TRIBUNAL”.  

 



                                                                                                                                    
 

Observação: esse processo de transmissão pode ocorrer várias vezes, pois a leitura do arquivo é feita por etapas, 

parando na 1ª (primeira) divergência encontrada e, quando o arquivo é re-enviado, inicia-se o mesmo processo de 

conferência, parando na próxima divergência e assim, sucessivamente. 

 
Sistema LRF/Web  
 
6.2 - Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 
 
6.2.1 - Utiliza os relatórios da LRF publicados e demais relatórios extraídos do Sistema SMARcp. 
6.2.2 - Elabora e disponibiliza a Prestação de Contas da LRF na Página do LRF/Web do TCEES. 
6.2.2.1 - Se houver a validação dos dados, gera o comprovante do envio para posterior arquivamento. 
6.2.2.2 - Se não houver a validação, o TCEES disponibiliza no próprio site o motivo da rejeição, devendo ser solucionado 
e, novamente, encaminhado ao TCEES, gerando o comprovante do envio para posterior arquivamento. 

 
 

7 – Considerações Finais: 
 

7.1 - Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Sistema: Contabilidade 
Assunto: Geração e Divulgação dos demonstrativos do Cidades Web 
Código: SCO-NP-03  Data de Elaboração: 25/09/2013 
Versão: 02   Data de Aprovação: 30/09/2015 
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Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espírito Santo 

 

NORMA DE 
PROCEDIMENTO 

 
SCO-NP 

04 

 
Assunto: 
                      GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DA LRF 
 
Versão: 
02 

Data da elaboração: 
25/09/2013 

Data da aprovação: 
30/09/2015 

Data da vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Secretaria da Fazenda - SEFA 

Revisada em: 
16/09/2015 

Revisada por: 
SEFA/DC 

Anexos:  
Anexo I – Fluxograma 
 
Aprovação: 
 
 
         ________________________________________          ________________________________________        

          Carimbo e Assinatura do Secretário (a)                                   Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 
 
 
1 – Finalidade: 

 
Estabelecer normas e procedimentos operacionais para a formalização da execução dos serviços para garantir a 
publicação e divulgação dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
 
2 – Abrangência: 

 
Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 
 
 
3 – Base Legal e Regulamentar: 

 

- Lei Federal nº 4.320/1964. 

- Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 

- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

- Demais legislações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES 

- Demais legislações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e Demonstrativos Fiscais - DCASP 

 

4 – Conceitos: 

 
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 da Serra. 
 
Administração Indireta é o conjunto de entidades públicas dotadas de personalidade jurídica própria, compreendendo 
as autarquias municipais. 
 
Contabilidade Pública - É o ramo da contabilidade que registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos 
atos e fatos da fazenda pública e o patrimônio público e suas variações. 

Receita - São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem 
elemento novo para o patrimônio público. 



                                                                                                                                    
 

Despesa - É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços 
públicos prestados à sociedade. 

Orçamento Público - É o planejamento feito pela Administração Pública para atender, durante determinado período, 
aos planos e programas de trabalho desenvolvidos, por meio da planificação das receitas a serem obtidas e pelos 
dispêndios a serem efetuados, objetivando a continuação e a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à 
sociedade. 

CIDADES-WEB - Controle Informatizado de Dados do Espírito Santo – CIDADES-WEB, sistema de remessa por meio 
da Internet e processamento dos dados referentes à abertura do exercício, as prestações de contas bimestrais e 
informações adicionais, pelos entes municipais obrigados pela Resolução TCE 247/2012. 

SMARcp - Sistema de Gestão de execução Orçamentária e Contabilidade Pública. 

SEFA/DC – Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Contabilidade. 

 

 
5 – Competência e Responsabilidades: 

 

Compete a SEFA/DC a responsabilidade de acompanhar a execução da presente norma e procedimentos. 

 
6 – Procedimentos: 

 
6.1 - Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 
 
Ao final de cada bimestre o Departamento de Contabilidade emitirá os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária 
- RREO, bem como, nos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, ao final de cada quadrimestre pelo Sistema SMARcp. 
 
6.1.1 - 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; 
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. 

 
6.1.2 - 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. 

 
6.2 - A elaboração, consolidação e encaminhamento para publicação dos demonstrativos da LRF, serão de 
responsabilidade do Departamento de Contabilidade da Prefeitura. 
 
6.1.3 - 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. 
 
6.1.4 - 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. 

 
6.1.5 - 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. 

 
6.1.6 - 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. 
 
6.1.7 - Os demonstrativos do RREO e do RGF deverão ser assinados e conter identificação do Chefe do Poder 
Executivo, Secretário de Finanças e Contador Responsável. 
 
6.1.8 – Após a publicação do RREO e do RGF, o Departamento de Contabilidade – SEFA/DC da Prefeitura deverá 
enviar as informações de cada bimestre às informações do Município à Secretaria do Tesouro Nacional para 
consolidação nas contas, por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - 
SICONFI; 
 
6.1.9 - As informações preenchidas no Sistema – SICONFI deverão ser impressas e remetidas a Agência da Caixa 
Econômica Federal para homologação após o encerramento de cada bimestre. 
 
6.1.10 - O Departamento de Contabilidade – SEFA/DC deverá enviar ao Tribunal de Contas até o dia 15 (quinze) do mês 
subseqüente ao do encerramento do quadrimestre, por meio do Sistema LRFWeb, os dados referente à gestão fiscal do 
Município. 
 
6.1.11 - Para fins de consolidação os órgãos da Administração indireta deverão alimentar o LRFWeb com as 
informações da entidade e encaminhá-las por meio magnético/eletrônico para a contabilidade da Prefeitura até o dia 15 
do mês subseqüente ao do encerramento do mês. 
 
6.1.12 - 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; 

 
6.1.13 - O Departamento de 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 SICONFI. 

 
6.1.14 - 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 
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. 
 

 
7 – Considerações Finais: 

 
 
7.1 - 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, 
bem como manter o processo de melhoria contínua. 
 
7.2 – Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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 Carimbo e Assinatura do Secretário Municipal de Fazenda 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Finalidade: 
 
Normatizar os procedimentos operacionais para fins de inscrição, alteração e baixa de inscrição do cadastro 
mobiliário do município de Serra – ES. 
 
2. Abrangência: 

 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e da Administração Indireta. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Lei Orgânica do Município de Serra, de 05 de abril de 1990. 

Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

Lei Municipal nº 3.833, de 29 de dezembro de 2011 - Código Tributário Municipal. 
 



                                                                                                                                    
 

 
4. Conceitos: 
 
Alteração de Cadastro: É a mudança nas informações legais do cadastro do contribuinte, como por exemplo 
alteração de endereço, de razão social, de sócios, de capital social, do tipo de empresa e ainda inclusão ou 
exclusão de atividade econômica. 
 
Baixa de Cadastro: É o encerramento da atividade econômica exercida no município pelo contribuinte. 
 
Cadastro Mobiliário: É o cadastro da Secretaria de Fazenda do Município de Serra- ES onde são 
registrados os dados cadastrais e fiscais de todos os contribuintes que exerçam atividade econômica no 
município de Serra – ES. 
 
Inscrição Ativa: É o cadastro que está em pleno funcionamento das atividades econômicas. 
 
Inscrição Cancelada: É o cadastro inválido. 
 
Inscrição Esporádica: É o cadastro que possui função temporária de atividade no município. 
 
Inscrição Inativa: É o cadastro que possui suas atividades paralisadas por motivos diversos. 
 
Inscrição Paralisada: É o cadastro que possui suas atividades paralisadas por solicitação via processo. 
 
Suspensão de inscrição: É interromper temporariamente o cadastro do contribuinte. 
 
Pessoa Física: É o contribuinte identificado pelo seu CPF, que pode exercer uma atividade econômica como 
autônomo. 
 
Pessoa Jurídica: É o contribuinte identificado pelo seu CNPJ que obrigatoriamente exerça uma ou mais 
atividades econômicas no município com ou sem fins lucrativos. 
 
SEFA/DAT: Secretaria da Fazenda/ Departamento de Administração Tributária 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
 
Compete ao setor de Divisão de Tributos Mobiliários da Secretaria de Fazenda a manutenção do cadastro 
mobiliário do município. 
 
Compete ao Departamento de Administração Tributária da Secretaria de Fazenda o gerenciamento do 
cadastro mobiliário do município. 
 

 
 
 
 
6. Procedimentos: 
 
6.1- Inscrição Municipal:  
 
6.1.1 - A empresa ao se constituir na JUCEES via sistema REGIN recebe automaticamente sua inscrição 
municipal via on line pela Internet no site da JUCEES e/ou no site da Prefeitura.  
 
6.1.2 - Serviço de Protocolo Geral SEAD/DATA/DP (caso o contribuinte não se constitua via JUCEES)  

 
 

6.1.2.1 – Recebe o pedido do requerente retirado no site da Prefeitura. 
 

6.1.2.2 – Encaminha o processo a Divisão de Cadastro Mobiliário onde será analisado. Processo 
concluído, arquiva-se. 
 
6.2 - Baixa de Inscrição Municipal:  
 



                                                                                                                                    
 

6.2.1 – PROTOCOLO GERAL - SEAD/DATA/DP  
 

 
6.2.2.1 – Recebe o Requerimento. 
 
6.2.2.2 – Encaminha o processo ao Departamento de Cadastro Técnico Municipal onde será analisado.  
 
6.2.2 – DIVISÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO – SEFA/DAT/DTM  
 
6.2.2.1 – Suspende a inscrição. 
 
6.2.2.2 - Caso a empresa for de prestação de serviços, suspende-se a emissão de nota fiscal eletrônica e 
encaminha o processo para a Divisão de Fiscalização Tributária. 
 
 
6.2.3 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – SEFA/DAT/DFT 
 
6.2.3.1 – Distribui o processo ao Auditor Fiscal para proceder apuração dos fatos. 
 
6.2.3.2 – Envia o processo ao Diretor do Departamento de Administração Tributária.  
 
6.2.4  - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – SEFA/DAT 
 
6.2.4.1 - Analisa a manifestação do Auditor Fiscal. 
 
6.2.4.2 - Autoriza a Baixa da Inscrição e retorna os autos a SEFA/DAT/DTM para efetuar a baixa. 
 
6.2.5 – DIVISÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO – SEFA/DAT/DTM 
 
6.2.5.1 - Procede a Baixa da Inscrição no Sistema Tributário, conclui o processo e envia ao arquivo geral. 
 
6.3 - Suspensão de Inscrição Municipal:  
 
6.3.1 – PROTOCOLO GERAL - SEAD/DATA/DP 
 
6.3.1.1 – Recebe o Requerimento. 
 
6.3.1.2 – Encaminha o processo a Divisão de Cadastro Mobiliário onde será analisado.  
 
6.3.2 – DIVISÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO – SEFA/DAT/DTM  
 
6.3.2.1 – Suspende a inscrição. 
 
6.3.2.2 - Caso a empresa for de prestação de serviços, suspende-se a emissão de nota fiscal eletrônica e 
encaminha o processo para a Divisão de Fiscalização Tributária. 
 
6.3.3 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – SEFA/DAT/DFT 
 
6.3.3.1 – Distribui o processo ao Auditor Fiscal para proceder apuração dos fatos. 
 
6.3.3.2 – Envia o processo ao Diretor do Departamento de Administração Tributária.  
 
6.3.4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – SEFA/DAT 
 
6.3.4.1 - Analisa a manifestação do Auditor Fiscal. 
 
6.3.4.2 - Autoriza a Suspensão da Inscrição e retorna os autos a SEFA/DAT/DTM. 
 



                                                                                                                                    
 

6.3.5 – DIVISÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO – SEFA/DAT/DTM 
 
6.3.5.1 - Procede a Suspensão da Inscrição no Sistema Tributário, conclui o processo e envia ao arquivo 
geral. 
 
6.4 - Alteração na Inscrição Municipal: 
 
6.4.1 - A empresa realiza alteração na JUCEES via sistema REGIN, a Junta comercial envia a informação 
para a Prefeitura que realiza a alteração.  
 
6.4.2 – PROTOCOLO GERAL - SEAD/DATA/DP ( caso o contribuinte não faça alteração via JUCEES)  
 
6.4.2.1 – Recebe o Requerimento. 
 
6.4.2.2 – Encaminha o processo a Divisão de Cadastro Mobiliário.  
 
6.4.3 - DIVISÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO – SEFA/DAT/DTM 
 
6.4.3.1 - Procede a alteração da Inscrição no Sistema Tributário,  
6.4.3.2 - Conclui o processo e envia ao arquivo geral. 
 

 
7. Considerações Finais: 
 
7.1 - Deve constar nos processos de inscrição e alteração:  
 
7.1.1 – Viabilidade ou Consulta Prévia deferida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 
 
7.2 - Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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1. Finalidade: 
 
Normatizar os procedimentos operacionais para fins de inscrição, alteração e baixa de inscrição do cadastro 
de imóveis do município de Serra – ES. 
 
2. Abrangência: 

 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e da Administração Indireta. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Lei Orgânica do Município de Serra, de 05 de abril de 1990. 

Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

Lei Municipal nº 3.833, de 29 de dezembro de 2011 - Código Tributário Municipal. 
 



                                                                                                                                    
 

 
4. Conceitos: 
 
Cadastro Imobiliário: É o cadastro da Secretaria da Fazenda do Município de Serra- ES onde são 
registrados os dados cadastrais e fiscais de todos os imóveis do Município de Serra – ES. 
 
Inscrição Imobiliária: É o lançamento de novos imóveis ou áreas ainda não cadastradas no cadastro 
imobiliário municipal. 
 
Alteração de Cadastro: É a mudança nas informações legais do cadastro do imóvel, como por exemplo 
alteração de área de terreno e edificação, proprietário, valor venal, características da edificação/terreno. 
 
Cancelamento de Inscrição: É o encerramento de inscrição imobiliária pelo englobamento de lotes ou 
inexistência das unidades de edificação. 
 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
 
Compete ao Departamento de Cadastro Técnico Municipal da Secretaria de Fazenda a manutenção e o 
gerenciamento do cadastro imobiliário do município. 
 
 
 
 
 
6. Procedimentos: 
 

6.1 - Inscrição Imobiliária, Alteração de Cadastro e Cancelamento de Inscrição - por solicitação do 

contribuinte:  

6.1.1 - Serviço de Protocolo Geral SEAD/DATA/DP  

6.1.1.1 – Recebe o pedido do contribuinte. 

6.1.1.2 – Encaminha o processo ao Departamento de Cadastro Técnico Municipal onde será analisado.  

6.1.2 – Departamento de Cadastro Técnico Municipal - SEFA/ DCTM 

6.1.2.1 – Recebe o processo e encaminha para vistoria em campo, quando necessária.  

6.1.2.2 – Procede a alteração no sistema quando houver necessidade. 

6.1.2.3 – Após conclusão do pedido, oficia o contribuinte informando a conclusão do processo. 

6.1.2.4 – Encaminha o processo para a Divisão de Divida Ativa e Cobrança, em caso de débitos.  

6.1.2.5 – Caso não tenha débito, arquiva-se os autos. 

6.1.3 – Divisão de Dívida Ativa e Cobrança - SEFA/ DAT/DDAC 

6.1.3.1 – Recebe o processo e efetua os procedimentos de cobrança.  

6.1.3.2 – Encaminha notificação de débitos, protesto ou ajuizamento. 

6.1.3.3 – No caso de pagamento do débito anterior ao envio do débito para cobrança judicial e/ou protesto, 

retorna o Processo a SEFA/DCTM para arquivamento, caso contrário o processo e enviado a Procuradoria 

Fiscal – PROGER/PF, e aguarda até o pagamento para posterior arquivamento. 

 



                                                                                                                                    
 

6.2 - Inscrição Imobiliária, Alteração de Cadastro e Cancelamento de Inscrição – de ofício: 

6.2.1 – Departamento de Cadastro Técnico Municipal - SEFA/ DCTM 

6.2.1.1 – Em vistoria em campo, por meio da equipe do DCTM ou por empresa contratada para efetuar o 

recadastramento do Cadastro Imobiliário Municipal, identificando os imóveis e/ou características a serem 

atualizadas. 

6.2.1.2 – Efetuar a atualização no sistema tributário municipal. 

 
 

7. Considerações Finais: 
 

7.1 – Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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1. Finalidade: 

Disciplinar e normalizar os procedimentos operacionais de inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária e 
não tributária no município de Serra - ES. 

 
2. Abrangência: 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e da Administração Indireta. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Lei Orgânica do Município de Serra, de 05 de abril de 1990. 

Lei Federal Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 

Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execução Fiscal. 

Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

Lei Municipal nº 3.833, de 29 de dezembro de 2011 - Código Tributário Municipal. 
 
 
4. Conceitos: 

Dívida Ativa - É a proveniente dos créditos tributários ou não, regularmente inscritos no órgão competente, 
depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, ou por decisão final, proferida em processo regular. 



                                                                                                                                    
 

Dívida Ativa Tributária - É o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal 
relativa a tributos e respectivos adicionais e multas; 

Dívida Ativa Não Tributária - São os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, aluguéis ou 
taxas de ocupação, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 
restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, ou de outras obrigações legais. 

Tributo - É toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 

Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza - ISSQN - Imposto de competência dos Municípios, sobre 
serviços de qualquer natureza, tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com 
ou sem estabelecimento fixo, de serviços descritos na Lei Federal Complementar nº 116 de 31/07/2003. O ISS 
é regido pelo Decreto Lei Federal nº 406 de 31/12/1968 e alterações posteriores. 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Imposto de competência do Município, 
pago por pessoas físicas ou jurídicas pela posse, propriedade ou domínio útil de imóvel (área construída e/ou 
terreno) localizado em zona ou extensão urbana. Seu valor é definido por um conjunto de elementos que 
incluem o valor venal do imóvel, área do terreno, área construída, localização, característica (comercial ou 
residencial) etc. 

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Imposto de competência do Município, ocorrendo o fato 
gerador na transmissão onerosa, a qualquer título, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza 
ou acessão física, e a de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia e as servidões, bem como a 
cessão de direitos à sua aquisição. 

Lançamento - É 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. 

Contribuinte - É a pessoa que tem o dever de prestar, ao credor ou sujeito ativo, o objeto da obrigação ou, 
ainda, é a pessoa que, à vista da lei, tem o dever legal de efetuar o pagamento do tributo. 

DAM - Documento de Arrecadação Municipal. 
 
 
5. Competência e Responsabilidades: 

Compete à Secretaria de Fazenda - SEFA, por meio do Departamento de Administração Tributária, e da 
Divisão de Dívida Ativa e Cobrança - SEFA/DAT/DDAC, controlar e acompanhar a execução da presente 
Norma de Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos procedimentos de 
controle inerentes a presente Norma de Procedimento, bem como prestar apoio técnico, registrar, revisar e 
divulgar a Norma de Procedimento. 

 
 
6. Procedimentos: 
 
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - ISSQN FIXO, IPTU e/ou TAXAS DIVERSAS 

6.1 – Divisão de Divida Ativa e Cobrança – SEFA/DAT/DDAC 

6.1.1 – Identifica no Sistema de Gestão Tributária o débito vencido e apto a inscrição em Dívida Ativa. 

6.1.2 – Efetua o procedimento de inscrição em Dívida Ativa no sistema. 

6.1.3 - Notifica o contribuinte de sua inscrição em dívida ativa por intermédio de correspondência - via postal, 
acompanhada de DAM - e/ou encaminha o débito para ser notificado via cartório para protesto de títulos e 
posterior execução fiscal. 

6.1.3.1 - Caso o contribuinte receba a notificação e compareça a regional de atendimento, poderá consultar as 
pendências de sua inscrição optando pelo pagamento a vista ou parcelado. 

6.1.3.1.1 - Se o contribuinte efetuar o pagamento a vista, receberá desconto, conforme Lei Municipal nº 
3.833/2011 e o sistema baixará o tributo automaticamente, conforme procedimentos de baixa. 

6.1.3.1.2 - Se o contribuinte solicitar o parcelamento da dívida na regional de atendimento, o atendente simulará a 
proposta de pagamento, conforme Lei nº 3.833/2011, consolidando o parcelamento mediante assinatura de 
Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, em 02 (duas) vias, juntando documentação hábil, 
se for o caso, e pagamento da 1º parcela. 



                                                                                                                                    
 

6.1.3.2 - Caso o contribuinte não efetue o pagamento nos prazos legais, será encaminhada a Certidão de Divida 
Ativa - CDA à Procuradoria Fiscal do Município – PROGER/PF. 

 
AUTOS DE INFRAÇÃO  

6.2 - Secretaria de Origem 

6.2.1 - Autua o contribuinte mediante auto de infração por irregularidades cometidas. 

6.2.1.1 - Caso o contribuinte efetue o pagamento, o sistema baixará o auto automaticamente, conforme 
procedimentos de baixas. 

6.2.1.2 - Caso o contribuinte não efetue o pagamento nos prazos legais, o processo do auto de infração é 
encaminhado a Divisão de Divida Ativa e Cobrança. 

 

6.3 - Divisão de Divida Ativa e Cobrança – SEFA/DAT/DDAC 

 6.3.1 - Recebe o processo do auto de infração não pago nos prazos legais e notifica o contribuinte da sua 
inscrição em dívida ativa por intermédio de correspondência - via postal, acompanhada de DAM. 

6.3.1.1 - Caso o contribuinte receba a notificação e compareça a regional de atendimento, poderá consultar as 
pendências de sua inscrição fiscal, optando pelo pagamento a vista ou parcelado. 

6.3.1.2 - Caso não receba a correspondência, após uma tentativa, a notificação será lançada por edital, publicada 
no veículo de comunicação contratado pelo município. 

6.3.2 - Caso o contribuinte não efetue o pagamento nos prazos legais, será encaminhada a Certidão de Divida 
Ativa - CDA à Procuradoria Fiscal do Município – PROGER/PF. 

 
DÉBITOS DECORRENTES DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES 

6.4 - Unidades Administrativas 

6.4.1 – Abre processo com as informações referentes a compras e serviços licitados, repasse de recurso, licença 
remunerada de agente público, multa, restituição, etc. 

6.4.2 - Encaminha o processo à SEFA/DAT/DDAC. 

 

6.5 - Divisão de Divida Ativa e Cobrança – SEFA/DAT/DDAC 

6.5.1 - Recebe o processo e inscreve em dívida ativa no sistema. 

6.5.2 - Notifica o contribuinte da sua inscrição em dívida ativa por intermédio de correspondência - via postal, 
acompanhada de DAM. 

6.5.1.1 - Caso o contribuinte receba a notificação e compareça a regional de atendimento, poderá consultar as 
pendências de sua inscrição fiscal, optando pelo pagamento a vista ou parcelado. 

6.5.1.2 - Caso não receba a correspondência, após uma tentativa, a notificação será lançada por edital, publicada 
no veículo de comunicação contratado pelo município. 

6.5.3 - Caso o contribuinte não efetue o pagamento nos prazos legais, será encaminhada a       Certidão de Divida 
Ativa - CDA à Procuradoria Fiscal do Município – PROGER/PF. 

 
7. Considerações Finais: 
 

7.1 - A inscrição em Dívida Ativa e a correspondente Certidão de Dívida Ativa extraída do Termo de                        
Inscrição, somente terão eficácia executiva se observados requisitos procedimentais compatível com a natureza do 
crédito. 

7.2 - Os servidores responsáveis pela cobrança da dívida que a extinguir e/ou conceder descontos não previstos 
em lei ou mesmo majorar indevidamente seu valor, responderão processo disciplinar funcional, reparando os 
danos ao erário público. 

7.3 - Controle da Dívida Ativa deverá observar os seguintes procedimentos: 

7.3.1 - Promover a inscrição da Dívida Ativa, de forma legal, referente a tributos ou quaisquer receitas, objeto de 
notificação, ou de imposição de multa que não tenham sido liquidadas no período regulamentar; 



                                                                                                                                    
 

7.3.2 - Quando possível, providenciar a cobrança amigável, através de notificação aos contribuintes inscritos em 
dívida ativa; 

7.3.3 - Controlar e conferir a dívida ativa atualizando-a na forma da Lei; 

7.3.4 - Controlar os prazos prescricionais por meio de relatórios diversos de acordo com a necessidade do 
setor; 

7.3.5 - Efetuar o parcelamento da Dívida Ativa, quando solicitado, e após o processo de negociação, 
providenciar os cálculos conforme as normas legais; 

7.3.6 - Emitir a certidão da Dívida Ativa e enviar à Procuradoria Fiscal do Município (PROGER/PF) para 
cobrança executiva e/ou Protesto de Títulos; 

7.4 - As Baixas da Dívida Ativa ocorrem nas seguintes situações: 

7.4.1 - Pelo recebimento, quando após a emissão do DAM o contribuinte efetua o pagamento; 

7.4.2 - Pelos abatimentos quando instituído por normas de parcelamento e pagamento de créditos do município 
de Serra, previstas em Lei; 

7.4.3 - Pela compensação de débitos, após identificada, tal situação pela autoridade competente de baixar o 
crédito inscrito em dívida ativa 

7.4.4 - Pelo cancelamento administrativo ou judicial da inscrição, decorrente de determinação de autoridade 
competente de baixar o crédito inscrito em dívida ativa. 

7.5 - Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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1. Finalidade: 
 

Dispõe sobre procedimentos de rotinas no lançamento, arrecadação, baixas e fiscalização de tributos. 
 
2. Abrangência: 
 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e da Administração Indireta. 
 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Lei Orgânica do Município de Serra, de 05 de abril de 1990. 

Lei Federal Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 

Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execução Fiscal. 

Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

Lei Municipal nº 3.833, de 29 de dezembro de 2011 - Código Tributário Municipal. 
 
 
4. Conceitos: 



                                                                                                                                    
 

Tributo - É toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 

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 pública 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 tributo do contribuinte pelas setores competentes e manifesta-
se em espécie, de acordo com leis e regulamentos em vigor e sob imediata fiscalização das respectivas 
chefias. 

Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza - ISSQN - Imposto de competência dos Municípios, sobre 
serviços de qualquer natureza, tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com 
ou sem estabelecimento fixo, de serviços descritos na Lei Federal Complementar nº 116 de 31/07/2003. O ISS 
é regido pelo Decreto Lei Federal nº 406 de 31/12/1968 e alterações posteriores. 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Imposto de competência do Município, 
devido por pessoas físicas ou jurídicas pela posse, propriedade ou domínio útil de imóvel (área construída e/ou 
terreno) localizado em zona ou extensão urbana. Seu valor é definido por um conjunto de elementos que 
incluem o valor venal do imóvel, área do terreno, área construída, localização, característica (comercial ou 
residencial) etc. 

Imposto Sobre a de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis  e de Direitos a Ele Relativos- ITBI - 
Imposto de competência do Município, ocorrendo o fato gerador na transmissão onerosa, a qualquer título, da 
propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, e a de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia e as servidões, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. 

Contribuinte - É a pessoa que tem o dever de prestar, ao credor ou sujeito ativo, o objeto da obrigação ou, 
ainda, é a pessoa que, à vista da lei, tem o dever legal de efetuar o pagamento do tributo. 
 
Lançamento de Ofício: A autoridade realiza todo o procedimento administrativo, obtém as informações e 
realiza o lançamento, sem qualquer auxílio do sujeito passivo ou de terceiro. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 

Compete à Secretaria de Fazenda - SEFA, por meio do Departamento de Administração Tributária - DAT,  do 
Departamento Financeiro – DF, da Divisão de Fiscalização Tributária – DFT, e da Divisão de Arrecadação – 
D.A, controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos procedimentos de 
controle inerentes a presente Norma de Procedimento, bem como prestar apoio técnico, registrar, revisar e 
divulgar a Norma de Procedimento. 

 
 

6. Procedimentos: 
 
6.1 - DO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS 

6.1.1 -– Lançamento por Homologação 
6.1.1.1– O sujeito passivo informa e antecipa o pagamento em relação aos lançamentos, sem 

prévio exame da autoridade tributária. Ex: ISSQN. 
 

6.1.2 -– Lançamento por Declaração  
6.1.2.1– o sujeito passivo presta informações à autoridade fazendária quanto à matéria de fato; 

cabendo a administração pública apurar o montante do tributo devido. 
 

6.1.3 - Lançamento de Ofício 
 
            6.1.3.1 – Realizado pela autoridade competente, sem auxilio por parte do sujeito passivo. 

  
6.1.1 – Divisão de Arrecadação: 

  6.1.1.1 – Realiza o lançamento anual de ofício dos seguintes tributos: ISSQN Fixo, IPTU e Taxas. 
  6.1.1.2 – Encaminha relatório com os dados do lançamento para o Departamento responsável para 
conferência e validação. 



                                                                                                                                    
 

 
 
6.2 – DA ARRECADAÇÃO 

 
6.2.1 - Dependendo da modalidade do lançamento, o contribuinte será notificado do mesmo, e será dado 

prazo para o recolhimento; 
6.2.2 - 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;  
6.2.3 - 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; 
6.2.4 - Nenhum recolhimento de tributo ou penalidade pecuniária será efetuado sem que se expeça o 

competente documento de arrecadação municipal. É expressamente proibido o pagamento na forma de depósito 
em conta corrente da Prefeitura municipal; 

6.2.5 - O reconhecimento do pagamento do débito dar-se-á mediante a baixa na divisão de arrecadação, 
após a devida  autenticação bancária no respectivo documento de arrecadação municipal. 
 
6.3 - DA BAIXA DE TRIBUTOS 
 

6.3.1 – Divisão de Arrecadação 
6.3.1.1 - A baixa será feita diariamente, pelo sistema informatizado, conforme relatórios enviados pelos 

bancos conveniados; 
6.3.1.2 - 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; 
6.3.1.3 - Outras formas de baixa de tributos deverão estar de acordo com a legislação. 

 
6.4 – DA FISCALIZAÇÃO 
 

6.4.1 - FISCALIZAÇÃO DE ISS 
 

6.4.1.1 - Divisão de Fiscalização Tributária 
 

6.4.1.1.1 – Por via de fiscalização dirigida do Departamento de Administração Tributária - DAT,  e  da 
Divisão de Fiscalização Tributária – DFT ou solicitada pelo auditor, o sistema libera para iniciar a ação fiscal 
pretendida devendo ser observada a legislação vigente. 

6.4.1.1.2 - A ação fiscal inicia-se com a NIAF – Notificação de Início da Ação Fiscal emitida pelo Auditor 
via sistema. A NIAF deverá ser recebida pelo contribuinte. 

6.4.1.1.3 - A NIAF devidamente recebida pelo contribuinte é entregue a DFT para registro da ciência no 
sistema. 

6.4.1.1.4 - No prazo estabelecido pela Lei o contribuinte apresenta os documentos solicitados pela NIAF 
para que o auditor proceda os levantamentos fiscais. 

6.4.1.1.5 – Inexistindo divergência, é lavrado o termo de fiscalização, homologando os valores 
declarados. 

6.4.1.1.6 - Em caso de divergência entre os valores apresentados pelo contribuinte e os apurados pelo 
auditor é lavrado o auto de infração acompanhado do respectivo termo de fiscalização, contemplando o 
valor do tributo (não recolhido ou recolhido a menor) acrescido de juros e multas previstas na legislação. 

 
6.4.2 - FISCALIZAÇÃO DE ITBI 

 
6.4.2.1 - PROTOCOLO 

6.4.2.1.1 - O protocolo encaminha a DFT com o formulário da declaração de Transmissão de bens 
imóveis devidamente preenchida com os dados relativos do imóvel, objeto da avaliação, adquirente, 
transmitente e outras informações. 

 
6.4.2.2 - Divisão de Fiscalização Tributária 

 
6.4.2.2.1- É dado o recebimento do processo e após encaminhado para separação por Zona. 
6.4.2.2.2 - O fiscal de plantão (especificamente para avaliação de ITBI) receberá todas as guias por 

zona referente àquele dia e realiza as vistorias. 
6.4.2.2.3 - O auditor retorna com as guias para a DFT no mesmo dia para homologação. 
6.4.2.2.4 - As declarações dos imóveis avaliados são encaminhados à Chefia para homologação e 

geração do respectivo documento de arrecadação do ITBI. 
6.4.2.2.4 - A retirada da guia será online ou nas regionais. 

 
6.4.3 - FISCALIZAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 



                                                                                                                                    
 

 
6.4.3.1 - Divisão de Fiscalização Tributária 

 
6.4.3.1.1 – Por via de fiscalização dirigida do Departamento de Administração Tributária - DAT,  e  da 

Divisão de Fiscalização Tributária – DFT  ou solicitada pelo auditor, o  sistema  libera o inicio  da ação fiscal 
pretendida, devendo ser observadas a legislação vigente.  

6.4.3.1.2 - A ação fiscal inicia-se com a emissão da NIAF – Notificação de Início da Ação Fiscal emitida 
pelo Auditor e devidamente recebida pelo contribuinte. 

6.4.3.1.3 - A NIAF devidamente recebida pelo contribuinte é entregue a DFT para dar ciência no 
sistema. 

6.4.3.1.4 - No prazo estabelecido pela Lei o contribuinte apresenta os documentos solicitados pela NIAF 
para que o auditor proceda os levantamentos fiscais. 

6.4.3.1.5 - Em caso de descumprimento da legislação é lavrado um auto de infração relativo à multa 
acessória.  

 
 
 
7. Considerações Finais: 
 
7.1 – Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Legenda
: 

Atividade Decisão Termina
l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
 

INÍCIO Dependendo da 
modalidade do 
lançamento, o 

contribuinte será 
notificado do mesmo, 

e será dado prazo 
para o recolhimento. Lançamento por 

Homologação: sujeito passivo 
informa e antecipa o 

pagamento em relação aos 
lançamentos, sem prévio 

exame da autoridade tributária. 
Ex: ISSQN.  

Lançamento por Declaração: 
o sujeito passivo presta 

informações à autoridade 
fazendária quanto à matéria de 
fato; cabendo a administração 
pública apurar o montante do 
tributo devido. Lançamento 
de Ofício: Realizado pela 

autoridade competente, sem 
auxilio por parte do sujeito 

passivo.  
Divisão de Arrecadação:  

Realiza o lançamento anual de 
ofício dos seguintes tributos: 
ISSQN Fixo, IPTU e Taxas.  
Encaminha relatório com os 
dados do lançamento para o 
Departamento responsável 

para conferência e validação. 
 

Lançamentos de Tributos 
 

HOMOLOGAÇÃO  
Em caso de falta de 

lançamento ou 
lançamento 

incompleto ou inferior 
realizado. 

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. 

O reconhecimento do 
pagamento do débito 
dar-se-á mediante a 
baixa na divisão de 
arrecadação, após a 
devida autenticação 

bancária no respectivo 
documento de 
arrecadação 
municipal. 

 

Baixa dos Tributos 

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 

Outras formas de 
baixa de tributos 
deverão estar de 

acordo com a 
legislação. 

FIM 

INÍCIO 

PROTOCOLO 

ITBI 
Encaminha a DFT com o 
formulário da declaração 
de Transmissão de bens 

imóveis, devidamente 
preenchida com os dados 
relativos do imóvel, objeto 
da avaliação, adquirente, 

transmitente e outras 
informações. 

 

INÍCIO 

Fiscalização ISS 

Ação Fiscal 
NIAF – Notificação de 
Início da Ação Fiscal 

emitida pelo Auditor via 
sistema.  

A NIAF devidamente 
recebida pelo contribuinte 

é entregue a DFT para 
registro da ciência no 

sistema. 
 

No prazo estabelecido pela 
Lei o contribuinte 

apresenta os documentos 
solicitados pela NIAF. 

Inexistindo divergência, é 
lavrado o termo de 

fiscalização, homologando 
os valores declarados. 

Entre os valores apresentados pelo 
contribuinte e os apurados pelo auditor 

é lavrado o auto de infração 
acompanhado do respectivo termo de 
fiscalização, contemplando o valor do 
tributo (não recolhido ou recolhido a 
menor) acrescido de juros e multas 

previstas na legislação. 
 

FIM 

Recebe o processo, para 
separação por Zona. 

O fiscal de plantão 
(especificamente para 

avaliação de ITBI) receberá 
todas as guias por zona 

referente àquele dia e realiza 
as vistorias 

O auditor retorna com as guias 
para a DFT no mesmo dia para 

homologação. 
 

As declarações dos imóveis 
avaliados são encaminhados à 

Chefia para homologação e 
geração do respectivo 

documento de arrecadação do 
ITBI 

A retirada das guias será 
online ou nas regionais. 

FIM 

Fiscalização de 
Descumprimento de 
Obrigação Acessória 

Ação Fiscal 
NIAF – Notificação de 
Início da Ação Fiscal 

emitida pelo Auditor via 
sistema.  

A NIAF devidamente 
recebida pelo contribuinte 

é entregue a DFT para 
registro da ciência no 

sistema. 
 

No prazo estabelecido pela 
Lei o contribuinte 

apresenta os documentos 
solicitados pela NIAF. 

INÍCIO 

Em caso de 
descumprimento da 

legislação é lavrado um 
auto de infração relativo à 

multa acessória. 
 

FIM 
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 Carimbo e Assinatura do Secretário Municipal  
 
 
 
 
 

 
 
 

 Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Finalidade: 
 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos referente aos pedidos de imunidade, isenção, redução dos tributos ( ISS, 
IPTU, ITBI e Taxas) requeridos no âmbito do Município da Serra. 

 
2. Abrangência: 
 
Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 
Constituição Federal, art. 70. 
Lei Orgânica do Município da Serra, art. 
72. Lei nº 4.320/64, arts. 68 e 69. 
Lei nº 8.666/93, arts. 23, 24 e 60, parágrafo único. 
Lei 3833/2011 – CTMS.  
Lei 3360/2009.  
Lei 2792/2005. 
Lei 3530/2010. 
Lei 4324/2014. 
Lei 4322/2014. 
Lei 4335/2014 

 
4. Conceitos: 
 



                                                                                                                                    
 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
 
Compete ao Departamento de Administração Tributária controlar e acompanhar a execução da presente Norma 
de 
Procedimento. 

 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos procedimentos 
de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 
 

6. Procedimentos: 
 
6.1 – Serviço de Protocolo Geral (SEAD/DATA/DP) 

 
6.1.1 – Recebe os pedidos de imunidade, isenção e redução de tributos do requerente. 
 
6.1.2 – Confere e verifica se diz respeito a IPTU, ITBI ou ISS, formalizando o pedido. 
6.1.3 – Caso seja sobre IPTU, encaminha o processo ao Departamento de Cadastro Técnico Municipal (item 6.2). 
Caso seja referente a ITBI, ISS e Taxas de Cadastro Mobiliário encaminha o processo ao Departamento de 
Administração Tributária (item 6.3). 

 
6.2 – Departamento de Cadastro Técnico Municipal (SEFI/DCTM) 

 

6.2.1 – Recebe o processo; 
6.2.2 – Presta informações sobre a situação cadastral do imóvel; 
6.2.3 – Analisa se o pedido se enquadra no Art. 364, incisos de I a VI do Código Tributário do 
se manifesta. 
6.2.4 – Suspende a cobrança do  tributo até analise final. 
6.2.5 – Encaminha os autos a Junta de Impugnação Fiscal (JIF) para análise e decisão. 

 

 
6.3 – Departamento de Administração Tributária (SEFI/DAT) 
6.3.1 – Recebe o processo; 
6.3.2 – Analisa se o pedido se enquadra na legislação pertimente a matéria. 
6.3.3 --  Suspende a cobrança do  tributo até analise final. 
6.3.4 – Encaminha os autos a Junta de Impugnação Fiscal (JIF) para análise e decisão. 
 
6.4 – Junta de Impugnação Fiscal (SEFI/DAT/JIF) 
 
6.4.1 – Recebe o processo. 
 
6.4.2 – Verifica se os pedidos estão devidamente documentados. Caso estejam, segue item 6.4.3.   Caso não estejam, 
analisa cada caso, conforme enquadramento na legislação, para encaminhamento do processo. 
6.4.3 – Analisa o processo e emite parecer e decisão em 3 vias:  
Caso a Decisão da JIF seja desfavorável ao Município, o processo é encaminhado ao Conselho de Recursos Fiscais 
para análise e decisão. 
Caso a Decisão da JIF seja desfavorável ao Contribuinte, a Junta de Impugnação Fiscal encaminha a 1ª via ao 
requerente e informa que o mesmo tem o prazo de 30 dias para pagar o imposto ou recorrer da Decisão da JIF ao 
Conselho de Recursos Fiscais. 
1ª via – enviada ao requerente; 
2ª via anexa ao processo 
3ª via –arquivada na JIF; 
 
6.5 – Conselho de Recursos Fiscais (PROGER/CRF) 
6.5.1 – Analisa a decisão da JIF e emite parecer e Acórdão em 3 vias: 
 2ª via anexa ao processo, ITBI, Taxas. 
Encaminha o processo ao DAT (ISS, ITBI e Taxas) ou DCTM (IPTU) para conhecimento do Acórdão e providências. 
 1ª via – enviada ao requerente; 
 3ª  via – arquivada no CRF; 

 
 
6.6 – Departamento de Administração Tributária 

 
 
6.6.1 – Caso o CRF profira decisão desfavorável ao Município, encaminha o processo ao setor competente para 
registrar  a concessão  no sistema tributário municipal, após o processo segue para arquivamento. 
 
6.6.2 – Caso o CRF profira a decisão favorável ao Município, por julgamento unânime, encaminha o processo ao setor 
competente para proceder continuidade da cobrança do tributo, e posterior arquivamento. 



                                                                                                                                    
 

 
6.6.3 - Caso o CRF profira a decisão favorável ao Município, por julgamento não unânime, o contribuinte ainda poderá 
solicitar reconsideração da decisão, conforme art. 264 do código Tributário Municipal. 

 
6.7 - Conselho de Recursos Fiscais (PROGER/CRF) 

 
6.7.1 – A decisão de mérito poderá ser revista pelo conselho de acordo com o art.264 do código Tributário Municipal, 
caso a decisão seja desfavorável ao Município segue item 6.6.1 e em caso favorável segue item 6.6.2. 

 
 
7. Considerações Finais: 
 
 
7.1 – Os benefícios  devem ser requeridas anualmente, antes do vencimento da 1º parcela do imposto, exceto no caso 
dos imóveis com  o  valor  até  o  estabelecido pelo  inciso II,  art.364  da  Lei  3833/2011, que  será  concedida a  
isenção automaticamente e cassada quando não mais existirem os pressupostos que autorizam a concessão. 
 
7.2 – Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Legenda
: 

Atividade Decisão Termina
l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 
 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
 

INÍCIO 

IPTU: encaminha o 
processo ao 

Departamento de 
Cadastro Técnico 

Municipal 
(SEFI/DCTM) 

ITBI, ISS e Taxas de 
Cadastro Mobiliário: 

encaminha o processo 
ao Departamento de 

Administração 
Tributária (SEFI/DAT). 

Verifica se os pedidos 
estão devidamente 

documentados. Caso 
os processos não 

estejam em 
conformidade, analisar 
cada caso, conforme 
enquadramento na 

legislação, para 
encaminhamento do 

processo. 

Recebe o processo A decisão de mérito 
poderá ser revista 
pelo conselho de 

acordo com o 
art.264 do código 

Tributário Municipal, 
caso a decisão seja 

desfavorável ao 
Município 

FIM 
 

Confere e verifica se 
diz respeito a IPTU, 

ITBI ou ISS, 
formalizando o pedido. 

Recebe o Processo 

Recebe os pedidos de 
imunidade, isenção e 
redução de tributos do 

requerente. 

Presta informações 
sobre a situação 

cadastral do imóvel 

Analisa se o pedido se 
enquadra no art. 364, 
incisos de I a VI do 

Código Tributário do 
Município 

Suspende a cobrança 
do tributo até análise 

final. 

Encaminha os autos a 
Junta de Impugnação 

Fiscal (JIF) para análise 
e decisão. 

Recebe o Processo 

Analisa se o pedido se 
enquadra na legislação 
pertinente a matéria.  

Suspende a cobrança 
do tributo até análise 

final. 

Encaminha os autos a 
Junta de Impugnação 

Fiscal (JIF) para análise 
e decisão. 

Recebe o Processo 

Analisa o processo e 
emite parecer e 

decisão em 3 vias. 
Envia ao Conselho de 

Recursos Fiscais 
(PROGER/CRF) 

Recebe o Processo 

Analisa a decisão da 
JIF e emite parecer e 

Acórdão em 3 vias 

Encaminha o processo 
ao DAT (ISS, ITBI e 
Taxas) ou DCTM 

(IPTU) para 
conhecimento do 

Acórdão e 
providências 

Caso o CRF profira 
decisão desfavorável 

ao Município, 
encaminha o processo 
ao setor competente 

para registrar a 
concessão no sistema 

tributário municipal, 
após: arquivar 

Caso o CRF profira a 
decisão favorável ao 

Município, por 
julgamento unânime, 

encaminha o 
processo ao setor 
competente para 

proceder continuidade 
da cobrança do tributo, 

e posterior 
arquivamento. 

Caso o CRF profira a 
decisão favorável ao 

Município, por 
julgamento não 

unânime, o 
contribuinte ainda 

poderá solicitar 
reconsideração da 

decisão, conforme art. 
264 do código 

Tributário Municipal. 
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1. Finalidade: 

1.1. Regula os serviços de atendimento, de fiscalização, de solução de conflitos de consumo e o julgamento dos 
processos administrativos pelo DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 
MUNICIPAL DE SERRA/ES de práticas infrativas às normas de defesa do consumidor. 

2. Abrangência: 

2.1. A competência administrativa de atuação do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES abrange todo o território do Município da Serra, 
correspondendo, entre outras estabelecidas em lei, a de receber, analisar, avaliar, apurar e encaminhar 
consultas, reclamações e denúncias de consumidores; de fiscalizar, autuar e aplicar sanções administrativas na 
forma da legislação pertinente à proteção e defesa do consumidor, aos responsáveis por condutas que violem 
as normas protetivas das relações de consumo, na forma dos artigos 55 a 60 da Lei 8.078 de 1990; de 
funcionar, no procedimento administrativo a que se referem os artigos 4º a 7ºdo Decreto 2.181 de 1997, como 
instância de instrução e julgamento. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

3.1. A presente Instrução Normativa tem como base as seguintes legislações: 

3.1.1. Constituição Federal: artigo 5º, incisos XXXII. 

3.1.2. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.que Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. 

3.1.3. Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997 que Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor - SNDC, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas 
previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, revoga o Decreto Nº 861, de 9 julho de 1993, e dá 
outras providências. 

3.1.4. Lei Municipal nº 2.356 de 29 de dezembro de 2000 que dispõe sobre a estrutura organizacional do poder 
executivo e criou o DPDC – PROCON municipal. 

3.1.5. Lei Municipal nº 2.377 de 17 de maio de 2001 Dispõe sobre a criação e organização do sistema municipal 
de defesa do consumidor - SMDC; regulamenta a Lei municipal n° 2356/2000 que criou o DPDC – 
PROCON municipal; do conselho municipal de defesa do consumidor - CONDECON; institui o fundo 
municipal de proteção e defesa dos direitos difusos - FMDD - CONDECON; e a comissão municipal 
permanente de normatização - CMPN e dá outras providências. 

3.1.6. Lei Municipal nº 3759, de 29 de julho de 2011 que altera a estrutura administrativa e cria cargos de 
provimento em comissão na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania —SEDIR. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.181-1997?OpenDocument
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4. Conceitos: 

4.1. O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES é 
um órgãos integrante do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC, integrado a estrutura 
organizacional do Poder Executivo Municipal situado na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 
criado pela Lei Municipal nº 2.356 de 29 de dezembro de 2000 e alterado pela Lei nº 2377 de 17 de maio de 
2001. 

4.2. O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES 
caracteriza-se como órgão executivo que integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a que se refere 
o artigo 105 da Lei 8.078 de 1990 – Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – cabendo-lhe dentre outras a 
atribuição de fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 
n°8.078/90 e Decreto n°2.181/97); funcionar, no que se refere ao processo administrativo, como instância de 
julgamento e a execução da Política do Sistema Municipal de Defesa dos Direitos e interesses dos 
Consumidores, conforme as Leis Municipais de nº 2.356 de 29 de dezembro de 2000 e nº 2377 de 17 de maio 
de 2001. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

5.1. As atividades desempenhadas pelo DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - 
PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES obedecerão aos princípios da moralidade, informalidade, razoabilidade, 
economia processual, celeridade e eficiência em benefício da execução da Política Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor. 

5.2. Os processos administrativos de apuração de práticas infrativas, instaurados no âmbito do DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES, deverão assegurar aos 
fornecedores o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus 
agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na 
Constituição Federal, e pelas normas dispostas no Decreto 2.181 de 1997.  

5.3. O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES 
funciona como centro multiportas de prevenção e solução de conflitos, por compreender, além das disposições 
usuais previstas nos itens anteriores, a aplicação de métodos alternativos de gestão de controvérsias no âmbito 
das relações de consumo, tais como desenvolvimento de sistemas eletrônicos de atendimento; realização de 
orientações jurídicas ao consumidor; representação de interesses de consumidores por meio de negociação 
assistida; sem prejuízo do emprego de outros métodos e técnicas permitidas em lei.  

5.4. DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES é 
entidade legitimada para propositura de Ações Civis Públicas em defesa dos direitos e interesses 
transindividuais dos consumidores, e para celebração de Termos de Ajustamento de Conduta, como 
estabelecido no artigo 82, III da Lei 8.078 de 1990 e no artigo 5º, § 6º da Lei 7.347 de 1985. 

6. Procedimentos: 

6.1. Do Serviço de Atendimento: 

 

6.1.1. Normas Gerais de Atendimento: 

6.1.1.1. Serão atendidos no DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - 
PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES os consumidores destinatários finais de produtos e serviços, 
pessoas físicas ou jurídicas, classificados no artigo 2º da Lei 8.078 de 1990, residentes no Estado do 
Espírito Santo, que tiverem estabelecido relação jurídica de consumo com fornecedores, pessoas 
jurídicas ou físicas nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, conceituadas no artigo 3º na 
referida Lei.  

6.1.1.2. Serão recepcionadas as reclamações individuais e denúncias de eventuais infrações contra as 
normas de proteção ao consumidor. 

6.1.1.3. As informações e orientações sobre direitos e deveres inerentes às relações de consumo serão 
fornecidas a toda e qualquer pessoa física ou jurídica. 

6.1.1.4. As partes poderão ser representadas legalmente, sendo facultativo o acompanhamento por 
advogado. 

6.1.1.5. O consumidor menor de 18 (dezoito) anos poderá ser autor de reclamação, se devidamente 
representado ou assistido. 

6.1.1.6. O atendimento ao público do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 
- PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES poderá ser realizado da seguinte forma: 

6.1.1.7. Por atendimento presencial na sua sede; 
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6.1.1.8. Por correspondência, a partir do protocolo de cartas e petições impressas; 

6.1.1.9. Por telefone na finalidade de prestar informação e orientação. 

 

6.1.2. Do Atendimento Presencial no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 
Municipal de Serra/ES : 

6.1.2.1. O Atendimento presencial do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 
- PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES atenderá as seguintes finalidades, dentre outras: 

I - prestar informações e orientações sobre os direitos do consumidor; 

II - realizar tentativas de solução de conflitos de forma preliminar, por contato telefônico; 

III - expedir Carta de Informação Preliminar ao fornecedor reclamado; 

IV - receber a autuar reclamações individuais de consumidores em face de fornecedores de produtos 
e serviços; 

V - receber, encaminhar e responder pedidos de consultas de consumidores pessoas físicas ou 
jurídicas. 

 

6.1.3. Do Atendimento de Protocolo: 

6.1.3.1. A carta ou petição impressa, protocoladas no setor respectivo do DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES , deverá conter: 

I- Qualificação das partes; 

II- conteúdo da reclamação, consulta ou denúncia; 

III- pedidos; 

IV- toda documentação pessoal, bem como a pertinente ao caso. 

6.1.3.2. O agente integrante da Chefia de Atendimento do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA 
DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES recepcionará a reclamação, consulta ou 
denúncia e dará o andamento necessário ou a arquivará, caso entenda não tratar de relação de 
consumo, ou por outro fundamento que impossibilite seu prosseguimento. 

 

6.1.4. Do Atendimento Telefônico: 

6.1.4.1. O Serviço de Atendimento Telefônico se realiza por contatos ao número 3252-7243 do 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES e possui a finalidade de prestar informações e consultas sobre os direitos do consumidor, 
e de receber denúncias de eventuais infrações contra as normas que regem as relações de consumo. 

6.1.4.2. As denúncias recebidas pelo Atendimento Telefônico serão encaminhadas para análise da Chefia 
competente e providências administrativas cabíveis. 

6.1.4.3. O Serviço de Atendimento Telefônico do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES obedecerá ao seguinte horário de 
atendimento: 

I - de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 17h00. 

 

6.1.5. Das Redes Sociais Utilizadas Pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 
Municipal de Serra/ES : 

6.1.5.1. As redes sociais utilizadas pelo DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES possuem o único escopo de orientar e 
conscientizar os cidadãos sobre temas atuais do direito consumerista. 

 

6.2. Da Carta de Informação Preliminar (CIP): 

6.2.1. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE INFORMAÇÃO PRELIMINAR: 

6.2.1.1. Antecedendo à instauração do processo administrativo, poderá a autoridade competente realizar 
investigação preliminar, podendo, para tanto, requisitar dos fornecedores informações sobre as 
questões investigadas resguardando o segredo industrial, na forma do disposto no § 4º do artigo 55 
da Lei Federal nº 8.078/90 e no § 3º do artigo 33 do Decreto 2.181 de 1997. 
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6.2.1.2. A Carta de Informação Preliminar (CIP) é ato escrito, formalizada e expedida pelo 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES mediante provocação do consumidor, em nome do titular do direito em tese violado, 
tendo como emissário o fornecedor de que trata o artigo 3º da Lei 8.078/90, visando à apresentação 
por este de informações, documentos e esclarecimentos, podendo servir também para a auto 
composição amigável entre as partes antes da instauração de processo administrativo. 

6.2.1.3. Quando a Carta de Informação Preliminar tiver sua expedição provocada por representante legal 
do consumidor, deverá ser instruída com o devido Instrumento de mandato e cópia simples dos 
documentos pessoais de identificação do outorgante e outorgado. 

6.2.1.4. O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL 
DE SERRA/ES solicitará ao consumidor cópia dos documentos pessoais, do comprovante de 
endereço em seu nome, da procuração, quando representado, e dos demais documentos 
necessários à comprovação das suas alegações. 

6.2.1.5. As pessoas jurídicas consumidoras somente poderão provocar a expedição de Carta de 
Informação Preliminar por meio do atendimento presencial no DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES. 

6.2.1.6. Os consumidores de que trata o item anterior deverão ser representados nos termos do contrato 
social ou por instrumento de mandato. 

6.2.1.7. O representante legal da Pessoa Jurídica deverá apresentar os seus documentos pessoais, o 
documento de representação, o contrato social ou estatuto, os documentos pessoais de um dos seus 
sócios, diretores ou administradores, os documentos pessoais de quem lhe tenha outorgado poderes 
de representação, no caso de procuração, e inscrição no CNPJ. 

6.2.1.8. Após expedição da Carta de Informação Preliminar, o consumidor receberá sua declaração de 
expedição de “CIP”, onde constarão todas as informações necessárias sobre o atendimento 
realizado, bem como data e hora de retorno para acesso à resposta porventura enviada pelo 
fornecedor emissário.  

6.2.1.9. A Carta de Informação Preliminar possui caráter exclusivamente individual e sua expedição é 
gratuita, sendo vedada qualquer cobrança ou vantagem econômica para fins comerciais ou de 
prestação de serviços por terceiros. 

 

6.2.2. Do Recebimento da Carta de Informação Preliminar Pelo Fornecedor:  

6.2.2.1. As notificações da Carta de Informação Preliminar serão encaminhadas às empresas 
reclamadas das formas seguintes:  

I - eletronicamente, quando a empresa reclamada for cadastrada no sistema eletrônico do 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES;  

II - carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), a expensas do DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES. 

6.2.2.2. Qualquer empresa fornecedora de produtos ou serviços poderá solicitar, gratuitamente, seu 
cadastramento para receber eletronicamente a Carta de Informação Preliminar expedida pelo 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES.  

6.2.2.3. Na hipótese prevista no item anterior, a empresa fornecedora de produtos ou serviços firmará 
termo de uso, onde constarão suas responsabilidades, inclusive no que se refere ao cumprimento do 
prazo para resposta à Carta de Informação Preliminar, e pela estrita observância ao envio de 
arquivos somente em formato PDF.  

6.2.2.4. A empresa fornecedora será responsabilizada pelos atos de seus prepostos, funcionários e 
representantes, devendo, para tanto, zelar pelo devido uso do seu acesso ao sistema eletrônico.  

6.2.2.5. No ato da abertura da Carta de Informação Preliminar, verificada a necessidade de envio de 
documentos adicionais à empresa reclamada, o DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES solicitará ao consumidor as devidas cópias 
para digitalização no sistema. 

 

6.2.3. Das Respostas a Carta de Informação Preliminar:  

6.2.3.1. A empresa reclamada terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para envio de resposta escrita à 
Carta de Informação Preliminar, contados da data de seu recebimento, devendo direcioná-la ao 
endereço do consumidor, com cópia para o DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES .  
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6.2.3.2. A empresa reclamada deverá enviar resposta à Carta de Informação Preliminar ao 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES , nas formas seguintes:  

I – pessoalmente, mediante protocolo;  

II - eletronicamente, se cadastrada no respectivo sistema do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES ou por mensagem enviada 
para o endereço eletrônico específico divulgado oficialmente pelo DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO 
E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES , exclusivamente em 
arquivos de formato PDF;  

III - carta registrada com aviso de recebimento; 

IV - telegrama.  

6.2.3.3. A resposta à Carta de Informação Preliminar deverá ser enviada, individualmente, referenciando 
a respectiva CIP expedida por provocação do consumidor.  

6.2.3.4. A empresa reclamada deverá inserir, obrigatoriamente, nas respostas à Carta de Informação 
Preliminar, o nome do consumidor reclamante e seu CPF, e o número da CIP recebida a que se 
refere sua resposta.  

6.2.3.5. A Carta de Informação Preliminar poderá ser convertida em reclamação administrativa do 
consumidor, devidamente autuada na forma do artigo 33, III do Decreto 2.181 de 1997, depois de 
ultrapassado o prazo de resposta do fornecedor, ou em caso de resposta não satisfatória ao 
solicitado, dependendo da análise técnica do atendente e independente de manifestação do 
consumidor, quando presentes os indícios e provas de prática infrativa às normas de defesa do 
consumidor.  

6.2.3.6. A conversão da Carta de Informação Preliminar em reclamação administrativa por manifestação 
de interesse do consumidor será efetuada presencialmente, ocasião em que o consumidor deverá 
apresentar os documentos necessários à devida instrução do procedimento.  

6.2.3.7. Decorrido o prazo descrito na declaração de expedição de CIP do consumidor, sem que haja a 
sua conversão em reclamação administrativa, esta será arquivada pelo sistema do DEPARTAMENTO 
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES , salvo se 
constatada a partir do atendimento realizado ocorrência de prática infrativa às normas de proteção e 
defesa do consumidor, quando poderão ser adotados os demais procedimentos estabelecidos no 
artigo 33 do Decreto 2.181 de 1997. 

6.2.3.8. Quando o fato reclamado não configurar relação jurídica de consumo, o DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES dar-se-á por 
incompetente e remeterá a reclamação a quem de direito ou arquivará o pedido e comunicará o 
interessado. 

6.2.3.9. A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações do 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES caracterizam desobediência na forma do artigo 330 do Código Penal, ficando a 
autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da 
imposição das sanções administrativas cabíveis, na forma dos artigos 56, § 4º da Lei 8.078 de 1990 e 
33, §2º do Decreto 2.181 de 1997. 

 

6.2.4. Do Cancelamento da Carta de Informação Preliminar:  

6.2.4.1. O Cancelamento da Carta de Informação Preliminar dar-se-á:  

I - por solicitação pessoal do consumidor a partir do envio de mensagem ao endereço eletrônico 
específico do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 
MUNICIPAL DE SERRA/ES oficialmente divulgado, por contato telefônico, pelo sistema eletrônico de 
acompanhamento da CIP disponível para acesso do consumidor, ou por carta ou telegrama; 

II - pelo decurso do prazo indicado para retorno na declaração do consumidor sem sua manifestação, 
inexistindo provas ou indícios de práticas infrativas às normas de defesa do consumidor. 

6.2.4.2. O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL 
DE SERRA/ES poderá fazer uso de outros instrumentos e procedimentos, especialmente os 
eletrônicos e à distância, para realização de atendimentos preliminares e para uso pelas partes na 
solução alternativa do conflito. 

 

6.3. Da Audiência de Autocomposição: 
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6.3.1. A depender das particularidades do caso, no processo administrativo instaurado a partir da reclamação 
registrada pelo consumidor, o DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - 
PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES poderá promover a solução do conflito entre o reclamante e o 
fornecedor reclamado mediante o uso dos métodos e técnicas adequados às particularidades do caso 
concreto. 

6.3.2. A escolha do método de autocomposição adequado será promovida pelo agente do DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES , após análise das 
particularidades do conflito.   

6.3.3. Após a realização do diagnóstico do conflito, o agente do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA 
DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES deverá identificar e aplicar um dos métodos e 
técnicas de autocomposição abaixo elencados: 

I - Negociação assistida - quando constatar que o consumidor reclamante, em decorrência de sua 
vulnerabilidade ou hipossuficiência, carece da intervenção parcial do agente do DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES , que atuará na 
promoção e defesa dos seus interesses. 

II - Conciliação - quando constatar que a situação permite a atuação imparcial do agente do 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES , que presidirá a autocomposição mediante o emprego de técnicas de conciliação e de 
encaminhamento de propostas de acordo, e que o conflito está inserido no contexto de uma relação 
circunstancial, assim entendida como aquela que é desprovida de perspectivas futuras de manutenção de 
vínculos entre as partes.  

III - Mediação - quando constatar que a situação permite a atuação imparcial do agente do 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES , que presidirá a autocomposição mediante o emprego de técnicas de mediação, visando o 
restabelecimento do diálogo e da relação entre consumidor e fornecedor, e que o conflito está inserido no 
contexto de uma relação continuada, assim entendida como aquela que se caracteriza pela existência de 
perspectivas futuras de manutenção de vínculos entre as partes.   

6.3.4. Para audiência de autocomposição, as partes serão notificadas a comparecer na data e hora designada. 

6.3.5. Aberta a audiência, o agente competente do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES esclarecerá às partes sobre as vantagens do 
método de autocomposição por ele considerado mais adequado, mostrando-lhes os riscos e as 
consequências do um eventual acordo ou impasse. 

6.3.6. Encerrada a audiência, será emitido o Termo de Audiência, com a redação e assinatura do acordo ou da 
declaração do impasse, com a entrega de uma via para cada uma das partes, e a juntada de outra aos 
autos. 

6.3.7. Na hipótese de realização de termo de acordo, o processo ficará suspenso para verificação do seu 
cumprimento.  

6.3.8. Celebrado acordo entre as partes, após a verificação do seu efetivo cumprimento, o processo 
administrativo poderá ser encerrado e arquivado, devendo ser realizado o correspondente registro da 
reclamação no Cadastro de Reclamações Fundamentadas.   

6.3.9. Nas hipóteses de não comparecimento do fornecedor em audiência e de inexistência de justificativa prévia, 
ou se ausente consumidor houver nos autos indícios de práticas infrativas às normas de defesa do 
consumidor, ou na hipótese de impasse entre as partes presentes à audiência, o processo ficará suspenso 
para análise e realização de decisão fundamentada. 

6.3.10. A audiência de autocomposição não é um procedimento obrigatório no processo administrativo 
instaurado no DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL 
DE SERRA/ES, o reagendamento no causo de ausência das partes fica sujeito a autorização do DIRETOR 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES, após requerimento escrito o fundamentado do ausente. 

 

6.4. Do Cadastro de Reclamações Fundamentadas: 

6.4.1. Os cadastros de reclamações fundamentadas de consumidores contra fornecedores são considerados 
arquivos públicos, sendo suas informações e fontes a todos acessíveis gratuitamente, vedada a utilização 
abusiva ou, por qualquer modo, estranha à defesa e orientação dos consumidores, ressalvada a hipótese 
de publicidade comparativa. 

6.4.2. O cadastro de reclamações contra fornecedores constitui instrumento essencial de defesa e orientação dos 
consumidores, devendo o DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 
MUNICIPAL DE SERRA/ES assegurar sua publicidade, confiabilidade e continuidade, nos termos do artigo 
44 da Lei Federal nº. 8.078/90. 
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6.4.3. Para fins deste procedimento, considera-se: 

I – cadastro: o resultado dos registros feitos pelo DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES de todas as reclamações fundamentadas contra 
fornecedores; 

II – reclamação fundamentada: a notícia de lesão ou ameaça a direito do consumidor analisada pelo 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES, a requerimento ou de ofício, considerada procedente, por decisão definitiva, tendo em vista a 
legitimidade das partes reclamante e reclamada, a existência de relação de consumo e a verossimilhança 
nas alegações do consumidor, independente de comprovação inequívoca da lesão ou da prática infrativa. 

6.4.4. O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES deverá providenciar a divulgação pública e periódica dos cadastros atualizados de 
reclamações fundamentadas contra fornecedores. 

6.4.5. O referido cadastro será publicado obrigatoriamente pelo DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA 
DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES no órgão de imprensa oficial do Estado, 
devendo ser dada a maior publicidade possível através dos meios de comunicação. 

6.4.6. A divulgação do cadastro será realizada anualmente, podendo o DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES fazê-la em periodicidade mais breve, 
sempre que julgar necessário, e conterá informações objetivas, claras e verdadeiras sobre o objeto de 
reclamação, identificação do fornecedor e o atendimento ou não da reclamação pelo fornecedor. 

6.4.7. O julgamento edecisão de classificação e registro da reclamação como fundamentada, atendida ou não 
atendida no respectivo Cadastro independe de prévia manifestação do fornecedor reclamado e não 
vincula, influencia nem se confunde com o julgamento administrativo das práticas infrativas para aplicação 
de penalidade por decisão administrativa do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA 
DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES ou do SECRETÁRIO DE DIREITO 
HUMANOS.  

6.4.8. A classificação da reclamação como fundamentada, atendida ou não atendida, poderá ser realizada pelos 
funcionários empossados.  

6.4.9. O cadastro será atualizado de forma permanente e não poderá conter informações negativas sobre o 
fornecedor referentes a período superior a 05 (cinco) anos contados da data da notificação da decisão 
definitiva de classificação e cadastramento. 

6.4.10. O consumidor ou fornecedor poderá requerer, em 05 (cinco) dias a contar da divulgação do cadastro e 
mediante petição fundamentada, a retificação de informação inexata que nele conste, bem como a inclusão 
de informação omitida, devendo a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, pronunciar-se, 
motivadamente, pela procedência ou improcedência do pedido. 

6.4.11. No caso de acolhimento do pedido, a autoridade competente providenciará a retificação ou inclusão da 
informação e sua divulgação. 

6.4.12. Os cadastros específicos do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - 
PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES serão, sempre que possível consolidado em cadastros, integrando o 
Cadastro Geral De Reclamações Fundamentadas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.  

 

6.5. Da Fiscalização: 

6.5.1. A fiscalização será efetuada por Agentes de Fiscalização, devidamente credenciados mediante cédula de 
identificação fiscal, vinculados ao DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - 
PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES em atuação na Chefia de Fiscalização.  

6.5.2. A cédula de identificação fiscal (CIF) é o documento de uso obrigatório nas atividades de fiscalização, 
como determina o art. 10 do Decreto 2.181 de 1997. É pessoal e intransferível. Sua validade é 
indeterminada, vigendo pelo tempo que o Agente de Fiscalização permanecer no cargo. 

6.5.3. Sem exclusão da responsabilidade, os fiscais de que trata o artigo anterior responderão pelos atos que 
praticarem com culpa ou dolo, quando investidos da ação fiscalizadora. 

6.5.4. Os Autos de Infração, de Constatação, de Apreensão e o Termo de Depósito deverão ser impressos, 
numerados em série e preenchidos de forma clara e precisa, sem entrelinhas, rasuras ou emendas, 
mencionando: 

I - o Auto de Infração: 

a) o local, a data e a hora da lavratura; 

b) o nome, o endereço e a qualificação do autuado; 

c) a descrição do fato ou do ato constitutivo da infração; 



8 
 

d) o dispositivo legal infringido; 

e) a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la, podendo impugnar o auto de infração no 
prazo de dez dias; 

f) a identificação do agente autuante, sua assinatura, a indicação do seu cargo ou função e o número de 
sua matrícula; 

g) a designação do órgão julgador e o respectivo endereço; 

h) a determinação para apresentação de documentos fiscais que sirvam à demonstração da receita mensal 
bruta, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores ao da instauração do 
processo; 

i) a assinatura do autuado; 

 

II - o Auto de Apreensão e o Termo de Depósito: 

a) o local, a data e a hora da lavratura; 

b) o nome, o endereço e a qualificação do depositário; 

c) a descrição e a quantidade dos produtos apreendidos; 

d) as razões e os fundamentos da apreensão; 

e) o local onde o produto ficará armazenado; 

f) a quantidade de amostra colhida para análise; 

g) a identificação do agente autuante, sua assinatura, a indicação do seu cargo ou função e o número de 
sua matrícula; 

h) a assinatura do depositário; 

i) as proibições contidas no § 1º do art. 21 do Decreto 2.181 de 1997. 

 

III - o Auto de Constatação: 

a)o local, a data e a hora da lavratura; 

b) o nome, o endereço e a qualificação do autuado; 

c) a narrativa completa e detalhada de todo o ato fiscalizatório, verificado pelo próprio Agente de 
Fiscalização, e das informações prestadas pelo autuado;  

d) a descrição da prática da autuada e a constatação se a referida prática atende ou não os ditames das 
normas que regulam as relações de consumo; 

e) a identificação do agente autuante, sua assinatura, a indicação do seu cargo ou função e o número de 
sua matrícula; 

f) a assinatura do autuado. 

 

6.5.5. Os Autos de Infração, de Constatação e de Apreensão e Termo de Depósito serão lavrados pelo agente 
que houver verificado a prática infrativa, preferencialmente no local onde foi comprovada a irregularidade. 

6.5.6. Os Autos de Infração, de Apreensão e Termo de Depósito, e de Constatação serão lavrados em impresso 
próprio, composto de 03 (três) vias, numeradas tipograficamente. 

6.5.7. Quando necessário, para a comprovação da infração, os autos serão acompanhados de laudo pericial. 

6.5.8. A assinatura nos Autos de Infração, de Constatação e de Apreensão e Termo de Depósito, por parte do 
autuado, ao receber cópias dos mesmos, constitui notificação, sem implicar confissão, para os fins do 
artigo. 44 do Decreto Federal nº 2.181/97. 

6.5.9. Em caso de recusa do autuado em assinar os Autos de Infração, de Constatação e de Apreensão Termo de 
Depósito, o agente competente consignará o fato no auto, encaminhando ao Cartório responsável por 
remeter o auto ao autuado por via postal, com aviso de recebimento ou outro procedimento equivalente, 
produzindo os mesmos efeitos do item anterior. 

6.5.10. As irregularidades formais poderão ser supridas ou convalidadas a juízo da autoridade competente, 
desde que não fique evidenciada lesão ao interesse público, nem prejuízo à ampla defesa ou interesses 
das partes envolvidas ou de terceiros. 

6.5.11. Após realizada a lavratura do documento in loco, o setor de fiscalização deverá realizar  o seu registro no 
sistema existente, catalogar e anexar as provas colhidas no ato fiscalizatório. 
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6.5.12. Estando acostados todos os documentos e registrado o auto no sistema existente, o setor de fiscalização 
encaminhará ao setor de Protocolo para autuação do processo e saneamento.  

 

6.6. Da Autorização para Descarte Das Mercadorias Apreendidas e Termo de Liberação do Depositário Fiel 

6.6.1. As mercadorias impróprias ou inadequadas ao uso ou consumo, apreendidas em ação fiscalizatória pelo 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES , ficarão sob responsabilidade de depositário fiel nomeado no ato, através da lavratura do Auto 
de Apreensão e Termo de Depósito. 

6.6.2. O pedido de descarte das mercadorias apreendidas deverá ser formalizado ao DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES por carta impressa ou 
mensagem enviada por correio eletrônico. 

6.6.3. Recebida a solicitação, o Gerente de Fiscalização expedirá ofício autorizando o descarte dos produtos, 
bem como Termo de Liberação da condição de depositário fiel, entregues após comprovação documental 
do descarte. 

6.6.4. O descarte das mercadorias só poderá ser feito após a autorização do Gerente de Fiscalização do 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES , e desde que realizado em local adequado, atendendo as normas ambientais e sanitárias. 

6.6.5. Após o descarte, o depositário fiel assinará todas as vias do Ofício e do Termo de Liberação, sendo-lhe 
entregue uma cópia, e sendo destinadas as demais aos autos do processo administrativo. 

6.6.6. A solicitação e autorização de descarte e de liberação de depositário final não representam a conclusão do 
procedimento administrativo, que continuará tramitando perante o DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES para apuração das infrações aferidas 
e aplicaçãodas penalidades administrativas cabíveis, nos termos da Lei Federal nº 8.078/90 e Decreto 
Federal nº 2.181/97. 

 

6.7. Do Processo Administrativo: 

6.7.1. O processo administrativo, de que trata o artigo 33 do Decreto Federal nº 2.181/97 poderá ser instaurado 
mediante reclamação do interessado ou por iniciativa do próprio agente competente e deverá 
obrigatoriamente conter:  

I – a identificação do infrator; 

II – a descrição do fato ou ato constituído da infração, devidamente comprovado; 

III – a assinatura do agente competente. 

6.7.2. O processo administrativo instaurar-se-á no DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES nas seguintes ocasiões: 

I – apresentação de reclamação ou denúncia pelo consumidor; 

II- ausência de resposta de CIP pelo fornecedor, ou resposta não satisfatória; 

III- ato de ofício do agente administrativo competente; 

IV – auto de infração, constatação ou apreensão lavrado por agente de fiscalização; 

V – denúncia formalmente encaminhada por outro órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor. 

 

6.8. Dos Procedimentos de Cartório 

6.8.1. Os autos de infração encaminhados pela FISCALIZAÇÃO devidamente lavrados serão identificados 
imediatamente em planilha própria para o devido controle e, em seguida, encaminhados ao Protocolo 
Geral. 

6.8.2. Compete ao Cartório enviar cópia via correios do auto de constatação em que o responsável pelo 
estabelecimento se negou assinar o auto de infração após a lavratura do auto no ato de fiscalização feito 
pela equipe de fiscais do Procon. 

6.8.3. Compete ao Cartório o envio da CIP – as Cartas de Informações Preliminares aos fornecedores após seu 
recebimento; 

6.8.4. O processo de Abertura Direta de Reclamação será recebido no Cartório e as cópias devidas serão 
encaminhadas por este de departamento aos fornecedores contendo as devidas notificações nas quais 
consta a informação da data de audiência de conciliação dentre outras, de igual forma serão 
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encaminhadas os documentos do processo de Abertura Direta de Reclamação ao protocolo geral para 
autuação e registro; 

6.8.5. Compete ao Cartório a preparação das pautas de audiência e a separação dos processos conforme a data 
agendamento; 

6.8.6. Compete ao Cartório protocolizar as defesas; recursos e/ou impugnações encaminhadas de modo físico 
pelas partes ou via correspondência. 

6.8.7. Compete ao Cartório realizar a juntadas dos documentos protocolados pelas partes ao cartório. O mesmo 
trabalho ocorre a cerca dos Avisos de Recebimentos (AR’s) recebido pelo Correios, bem como a paginação 
dos processos de sua competência; 

6.8.8. Compete ao Cartório realizar o envio das decisões de arquivamento, multa e/ou advertência, conforme 
determinação do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - 
PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES ; 

6.8.9. Compete ao Cartório realizar o arquivamento interno de processos, conforme determinação do DIRETOR 
DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES 

6.8.10. Compete ao Cartório realizar a juntada observar a tempestividade dos recursos e em seguida emitir 
Boletim de Andamento (BA) no sistema do Protocolo Geral e encaminhá-los a decisão de 2° grau no prédio 
da SEDIR (Secretária de Direitos Humanos). 

6.8.11. As cargas de processo serão realizadas a pedido do advogado de forma que é atribuição desde 
departamento à localização do processo, o registro e a entregue ao mesmo ao solicitante. É necessário o 
preenchimento de formulário de carga anexando cópia do registro de OAB, obedecendo ao prazo de 
entrega de 24 horas a cinco dias corridos. 

6.8.12. A partir da livre manifestação do consumidor do descumprimento do acordo firmado em entre as partes 
em audiências de conciliação, junto ao cartório deverá ser realizado termo de descumprimento de acordo 
em que constará a cópia de documentos que comprovam o descumprimento, devendo logo após ser 
juntado ao processo referido no termo e posteriormente encaminhar à Assessoria Jurídica. 

6.8.13. Compete ao Cartório notificar as reclamadas a cerca da manifestação do consumidor sobre 
descumprimento de acordo; 

6.8.14. A partir da livre manifestação do consumidor com o cumprimento de acordo, será realizado junto ao 
Cartório o preenchimento do formulário solicitando o arquivamento do processo. Esse procedimento pode 
ser executado em qualquer fase do feito; 

6.8.15. Compete ao Cartório realizar de emissão de Boletim de Andamento (B.A.) no sistema do Protocolo Geral 
após o decurso do prazos de pagamento de multa que é de 30 dias, sendo portanto encaminhados a 
Secretaria da Fazenda (SEFA) para inscrição do número do auto em divida ativa. 

 

6.9. Do Julgamento do Processo Administrativo: 

6.9.1. As Reclamações de caráter individual, assim entendidas como aquelas em que correspondem à notícia de 
infração às normas de consumo com lesão individualizada, e que não estejam enquadradas como prática 
infrativa continuada, serão direcionadas ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA 
DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES que juntamente com a Acessória Técnica 
realizarão a apreciação e análise dos fatos e direitos violados.  

6.9.2. Se verificados os indícios de autoria e materialidade de prática infrativa a partir de reclamação de caráter 
individual ou de caráter coletivo, o fornecedor será notificado para impugnar o processo administrativo por 
meio de defesa administrativa no prazo de 10 (dez) dias a contar do seu recebimento, na formados artigos 
42 e44” do Decreto Federal nº 2.181/1997. 

6.9.3. A defesa tempestiva será recebida pelo setor de Protocolo e juntada aos autos, que será e remetido à 
Diretoria Jurídica, para análise de mérito da defesa, levando em consideração todos os atos e provas 
produzidas nos autos, e julgamento do processo com decisão administrativa , nos termos do artigo 46 do 
Decreto 2.181 de 1997; 

6.9.4. A defesa intempestiva será recebida pelo Cartório e juntada aos autos, que será remetido ao DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES que juntamente com a Acessória Técnica para que seja proferida decisão administrativa sem 
análise da defesa protocolada, nos termos do artigo 46 do Decreto 2.181 de 1997.  

6.9.5. A empresa reclamada ou autuada deverá inserir nas defesas e respostas aos processos administrativos do 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES o número do Processo Administrativo a que se refere, além dos dados do consumidor 
reclamante nos casos de processos decorrente de reclamação individual, ou do número do Auto de 
Infração nos casos de processos instaurados por ato de fiscalização, sem prejuízo das demais 
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formalidades previstas na Lei Federal nº 8.078/90, no Decreto Federal nº 2.181/97 e, subsidiariamente, no 
Código de Processo Civil. 

6.9.6. A empresa reclamada ou autuada deverá apresentar, juntamente com a sua peça impugnativa, todos os 
documentos exigidos e descritos na notificação expedida pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES, sem prejuízo dos 
demais requisitos previstos na Lei Federal nº 8.078/90, Decreto Federal nº 2.181/97 e, subsidiariamente, 
no Código de Processo Civil, bem como nas eventuais legislações correlatas, além daqueles que sirvam à 
demonstração da receita mensal bruta, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses 
anteriores ao da instauração do processo. 

6.9.7. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 
MUNICIPAL DE SERRA/ES poderá expedir notificações aos fornecedores para que apresentem 
informações ou atendam convocações sobre questões de interesse dos consumidores dentro de prazos 
estabelecidos, sob pena de desobediência, resguardado o segredo industrial, nos termos do artigo 55º, § 
4º da Lei 8.078 de 1990, do artigo 33, § 2º do Decreto 2.181 de 1997, e 330 do Código Penal. 

6.9.8. Em decorrência da aferição e comprovação de prática infrativa nos autos do processo, o DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES emitirá Decisão Administrativa Punitiva, na forma do artigo 46 do Decreto 2.181 de 1997, 
contendo relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal, a natureza, descrição e gradação da pena, 
em conformidade com os artigos 56 da Lei 8.078 de 1990 e 18 do Decreto 2.181 de 1997. 

6.9.9. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 
MUNICIPAL DE SERRA/ES, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes 
envolvidas, não estando vinculada ao relatório de sua assessoria jurídica ou das Chefias de Atendimento e 
de Fiscalização. 

6.9.10. Julgado o processo e fixada à pena multa prevista no artigo 56, I da Lei 8.078 de 1990 e no artigo 18, I 
do Decreto 2.181 de 1997, será o infrator notificado para efetuar o recolhimento no prazo de dez dias, a 
contar do recebimento, ou apresentar recurso no mesmo prazo. 

6.9.11. A dosimetria de pena de multa obedecerá aos critérios e parâmetros da norma específica do PROCON 
em vigor e se baseará, entre outros elementos, na condição econômica do infrator aferida pela média de 
sua receita mensal bruta, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores à data da 
lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo 
órgão.   

6.9.12. A pena de multa poderá ser reduzida de 1/3 (um terço) à ½ (metade) ou aumentada de 1/3 (um terço) ao 
dobro se no decorrer do processo for comprovada a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes 
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181/97. 

6.9.13. A pena de multa não será inferior a duzentos e nem superior a três milhões de VRTE’s, na forma do 
artigo 57, parágrafo único da Lei 8.078 de1990. 

6.9.14. A autoridade administrativa reduzirá em ¼ (um quarto) o valor da multa, caso ocorra o pagamento no 
prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento pelo autuado da Decisão Administrativa de 1ª Instância do 
pelo DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES. 

6.9.15. Quando aplicadas as penas estabelecidas nos incisos II a XI do artigo 56 da Lei 8.078 de 1990 e nos 
incisos II a XI do artigo 18 do Decreto 2.181 de 1997, serão os fornecedores infratores e demais 
instituições responsáveis pelo seu cumprimento, quando for o caso, notificados e compelidos a cumpri-las 
sob pena de desobediência, nos termos do artigo 33, § 2º do Decreto 2.181 de 1997 e do artigo 330 do 
Código Penal.  

6.9.16. Quando aplicada a pena de contrapropaganda, nos termos do artigo 60 da Lei 8.078 de 1990, será o 
fornecedor infrator notificado a divulgar e veicular, às suas expensas, a peça publicitária imposta pelo 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES na mesma forma, frequência, dimensão, veículo, local, espaço e horário em que divulgou a 
peça publicitária enganosa ou abusiva objeto de julgamento administrativo, sob pena de desobediência nos 
termos do artigo 33, § 2º do Decreto 2.181 de 1997 e do artigo 330 do Código Penal.  

6.9.17. As penalidades previstas nos artigos 56 da Lei 8.078 de 1990 e 18 do Decreto 2.181 de 1997 poderão 
ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento 
administrativo. 

 

6.10. Da Nulidade no Processo Administrativo: 

6.10.1. A inobservância de forma não acarretará a nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa. 
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6.10.2. A nulidade prejudica somente os atos posteriores ao ato declarado nulo e dele diretamente dependentes 
ou de que sejam consequência, cabendo à autoridade que a declarar indicar tais atos e determinar o 
adequado procedimento saneador, se for o caso. 

6.11. Dos Recursos Administrativos à Decisão Punitiva: 

6.11.1. Das decisões administrativas punitivas, emitidas pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO 
E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES, caberá recurso, sem efeito 
suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da notificação da decisão, dirigido ao Secretário 
de Direitos Humanos, que proferirá decisão definitiva de segunda instância.  

6.11.2. No caso de aplicação de multa, o recurso será recebido com efeito suspensivo pelo SECRETÁRIO DE 
DIREITO HUMANOS. 

6.11.3. A Decisão de Segunda Instância poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a 
decisão recorrida, e arquivar o procedimento administrativo  

6.11.4. Nos casos de manutenção pelo SECRETÁRIO DE DIREITO HUMANOS da pena de multa aplicada pelo 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL 
DE SERRA/ES, o fornecedor infrator será notificado formalmente sobre a decisão definitiva de segunda 
instância e sobre o valor da multa arbitrada definitivamente, devendo seu recolhimento ocorrer no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados da data da notificação desta decisão. 

6.11.5. A decisão é definitiva quando não mais couber recurso, seja de ordem formal ou material. 

 

6.12. Da Inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal: 

6.12.1. Depois do trânsito em julgado das decisões e recursos administrativos e, não havendo comprovação do 
recolhimento de multa cominada na decisão, a Chefia do Cartório encaminhará os autos do processo 
administrativo à Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal da Serra (SEFA) para que providencie a 
inscrição dos dados do fornecedor infrator em Dívida Ativa. 

 

6.13. Da Conversão de Pena de Multa em Assinatura de Termo de Compromisso: 

6.13.1. O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES poderá celebrar com fornecedores de produtos e serviços termo de ajustamento de conduta às 
exigências legais vigentes, conforme artigo 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347 de 1985, artigo 6º do Decreto 
Federal nº 2.181 de 1997. 

6.13.2. Considerando as disposições normativas e, valendo-se da discricionariedade dada à autoridade 
administrativa para aplicação das sanções de forma cumulada ou não, o DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES , através da 
conjugação dos critérios obrigatórios elencados nos itens posteriores, oportunizará a determinados 
Fornecedores autuados a possibilidade de firmar Termo de Ajustamento de Conduta em substituição à 
penalidade de multa. 

6.13.3. Os critérios a serem atendidos para celebração do Termo de Ajustamento de Conduta mencionado no 
item anteriores são: 

I – Ser o processo decorrente de autuação pela Chefia de Fiscalização; 

II – Ser o infrator primário, nos termos do artigo 25, II do Decreto nº 2.181 de 1997; 

III – Ser fornecedor infrator classificado como Micro empreendedor ou Empresa de Pequeno Porte nos 
termos da Lei Complementar nº 139 de 2011; 

IV – Existência de parecer emitido pela Chefia de Fiscalização nos autos do processo administrativo 
atestando a pequena quantidade de produtos impróprios ou inadequados ao uso ou consumo apreendidos 
em ação fiscalizatória no estabelecimento do infrator. 

6.13.4. O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE 
SERRA/ES poderá celebrar Termo de Compromisso e de Ajustamento de Conduta de acordo com os 
critérios e condições estabelecidas nos itens anteriores sempre que restar compreendido que a apreensão 
e inutilização das mercadorias impróprias ou irregulares, nos termos do artigo 56, II e III da Lei 8.078 de 
1990 e artigo 18, II e III do Decreto 2.181 de 1997,correspondem à penalidade suficiente ao fornecedor 
infrator, considerando o porte da empresa autuada, e atendendo às finalidades pedagógicas, sociais e 
punitivas da pena, e em atenção aos princípios da harmonia e da educação da Política Nacional das 
Relações de Consumo previstos no artigo 4º da Lei 8.078 de 1990. 

6.13.5. Uma vez constatados os critérios e elementos dos itens anteriores, o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES notificará o 
Fornecedor para que compareça em dia e hora marcada na sede do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E 
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DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SERRA/ES, com vistas à assinatura do Termo de 
Compromisso em 03 (três) vias. 

6.13.6. A qualquer tempo, o DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 
MUNICIPAL DE SERRA/ES poderá diante de novas informações ou, se assim as circunstâncias exigirem, 
retificar ou complementar o Termo firmado, determinando outras providências que se fizerem necessárias, 
sob pena de invalidade imediata do ato, dando seguimento ao procedimento administrativo suspenso ou 
arquivado. 

6.13.7. O compromisso de ajustamento conterá, entre outras, cláusulas que estipulem condições sobre: 

I - Obrigação do Fornecedor de adequar sua conduta às exigências legais, sob pena de lhe serem 
aplicadas as circunstâncias agravantes em grau máximo previsto nas normas vigentes em processo 
decorrente de nova fiscalização e autuação; 

II - Obrigação do Fornecedor infrator de intensificar inspeções em seu estabelecimento, na periodicidade 
estabelecida no Termo, com objetivo de identificar e retirar de circulação quaisquer mercadorias que não 
estejam de acordo com as normas de defesa do consumidor; 

III - Obrigação do Fornecedor infrator de comparecer e participar em todos os cursos, palestras e 
capacitações para Fornecedores realizadas pelos órgãos do Sistema Nacional e Estadual de Defesa do 
Consumidor, desde que realizados em seu município ou em localidade próxima à sua região. 

6.13.8. A celebração do compromisso de ajustamento de conduta suspenderá o curso do processo 
administrativo, que somente será arquivado depois de atendidas todas as condições estabelecidas no 
respectivo termo. 

 

7. Considerações Finais: 

1.1. Ficam instituídas as rotinas e estabelecidos os procedimentos para o gerenciamento e controle dos serviços de 
atendimento, de fiscalização e de solução de conflitos de consumo, e o julgamento dos processos 
administrativos pelo DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 
MUNICIPAL DE SERRA/ES de práticas infrativas às normas de defesa do consumidor. 

1.2. Esta Instrução Normativa entrar em vigor na data de sua publicação. 
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Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espírito Santo 

 
NORMA DE PROCEDIMENTO 

SDU-NP 
 01 

Assunto: LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO E CERTIDÃO DE DEMOLIÇÃO 

Versão: 
01 

Data de elaboração: 
 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto nº 6.630/2015 

Unidade responsável: 
SEDUR 

Revisada em: 
 

Revisada por: 
 

ANEXOS:  
ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO;  
ANEXO II – FLUXOGRAMA. 

Aprovação:  

_______________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário 

 

_______________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

 

1. Finalidade:  
1.1 Estabelecer os trâmites processuais para o licenciamento de demolições do município e ao término das 

mesmas certificar o serviço de demolição.  
 

2. Abrangência: 
2.1 Todo o Município da Serra. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
3.1 Plano Diretor Municipal - Lei n.º 3820/2012; 
3.2 Código de Obras do Município - Lei n.º 1947/1996; 
3.3 Lei Municipal n.º 3513/2010; 
3.4 Lei Federal n.º 10098/2000; 
3.5 Decreto Federal n.º 5.296/2004. 

 
4. Conceitos: 
4.1 DCE: sigla do Departamento de Controle de Edificações da SEDUR; 
4.2 DFOP: sigla do Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas da SEDUR; 
4.3 DAH: sigla da Divisão de Análise de Habite-se, subordinada ao DCE; 
4.4 DLFO: sigla da Divisão de Licenciamento e Fiscalização de Obras, subordinada ao DFOP. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
5.1 Cabe à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) promover a análise, aprovação e 

licenciamento de projetos e obras de edificações públicas e particulares no território Municipal. 
 
6. Procedimentos: 
6.1 Requerente 
6.1.1 Apresenta ao Protocolo Geral da Prefeitura formulário de requerimento e documentação mínima exigida 

para o andamento do processo. 
 
6.2 Serviço de Protocolo Geral (SEAD/PG)  
6.2.1 Recebe e confere os documentos do requerente para abertura de processo, formalizando o processo; 
6.2.2 Encaminha processo à SEDUR/DCE/Apoio. 
 
6.3 SEDUR/DCE/Apoio 
6.3.1 Recebe e encaminha o Processo para a SEDUR/DCE/Diretor. 
 
6.4 SEDUR/DCE/Diretor 
6.4.1 Analisa o processo, verificando atendimento à documentação mínima; 
6.4.2 Em caso de não atendimento, comunica o requerente e encaminha processo para arquivo do DCE/Apoio 

aguardando complementação de documentos; 



6.4.3 Em caso de atendimento, encaminha o processo para a SEDUR/DFOP/DLFO para verificar se a 
edificação encontra-se em divisas ou possui dois ou mais pavimentos, que conforme estabelecido no 
Código de Obras vigente, determina a cobrança de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART)/Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) pela demolição da obra.  

 
6.5 SEDUR/DFOP 
6.5.1 Realiza vistoria no local e verifica as condições da edificação; 
6.5.2 Emite relatório; 
6.5.3 Encaminha para SEDUR/DCE/Diretor. 
 
6.6 SEDUR/DCE/Diretor 
6.6.1 Analisa o processo administrativo verificando atendimento a necessidade de ART/RRT pela demolição; 
6.6.2 Em caso de obrigatoriedade, emite parecer e encaminha processo ao DCE/APOIO para comunicar 

requerente e arquivar processo aguardando a apresentação de ART/RRT pela demolição; 
6.6.3 Em caso de não obrigatoriedade, calcula e emite o cálculo da taxa de licença para demolição; 
6.6.4 Encaminha o processo para SEDUR/DCE/Apoio para emissão do Documento de Arrecadação Municipal 

(DAM) e confecção do Alvará de Licença para Demolição da Obra. 
 
6.7 Requerente 
6.7.1 Retira o DAM, efetua o pagamento e recebe Alvará de Licença de Demolição; 
6.7.2 Efetua a Demolição; 
6.7.3 Informa ao SEDUR/DCE/DAH a conclusão da demolição e solicita vistoria para emissão de Certidão de 

Demolição. 
 
6.8 SEDUR/DCE/DAH 
6.8.1 Encaminha fiscal de vistoria para verificar se a demolição foi efetuada; 
6.8.2 Em caso de verificação de não-conclusão da demolição, emite parecer informando que a certidão não 

será emitida e encaminha processo ao DCE/Apoio que informará ao requerente e arquivará o processo; 
6.8.3 Em caso de verificação de realização de demolição, emite a certidão de demolição e efetua cálculo de 

taxa para emissão de certidão de demolição; 
6.8.4 Encaminha o processo para o SEDUR/DCE/Apoio para informar contribuinte a aguardar pagamento do 

DAM. 
 
6.9 SEDUR/DCE/Apoio 
6.9.1 Recebe o processo e emite o DAM. 
 
6.10 Requerente 
6.10.1 Retira o DAM e apresenta comprovante de pagamento da taxa. 
 
6.11 SEDUR/DCE/Apoio 
6.11.1 Recebe o comprovante de pagamento do DAM e encaminha o processo para SEDUR/DCE/Diretor para 

assinatura da certidão. 
 
6.12 SEDUR/DCE/Diretor 
6.12.1 Assina a Certidão de Demolição; 
6.12.2 Encaminha o processo para a SEDUR/DCE/APOIO para retirada da certidão. 
 
6.13 SEDUR/DCE/Apoio 
6.13.1 Finalizado, o processo é encaminhado a SEAD/AGM para arquivamento. 

 
7. Considerações Finais: 

 
ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO: 
- Requerimento padronizado solicitando a licença e certidão de demolição; 
- Cópia de documento de propriedade ou da posse do imóvel, conforme estabelecido na legislação municipal 

vigente;  
- Certidão Negativa de Tributos Municipais, relativa ao imóvel; 
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela demolição, caso a edificação encontre-se em divisas ou 

possua dois ou mais pavimentos. 
 

ANEXO II – FLUXOGRAMA: 
 



 



 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espírito Santo 

 
NORMA DE PROCEDIMENTO 

SDU-NP  
02 

Assunto: CONSULTA AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) 

Versão: 
01 

Data de elaboração: 
Junho/2015 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto nº 6.630/2015 

Unidade responsável: 
SEDUR 

Revisada em: 
 

Revisada por: 
 

ANEXOS:  
ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO;  
ANEXO II – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR;  
ANEXO III – FORMULÁRIO DE CONSULTA AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL;  
ANEXO IV – FLUXOGRAMA. 

Aprovação:  

_______________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário 

 

_______________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

 

1. Finalidade:  
1.1 Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal da Serra, para emitir 

Consulta ao Plano Diretor Municipal. 
 

2. Abrangência: 
2.1 Todo o Município da Serra. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 
3.1 Lei Municipal n.º 3820/2012. 

 
4. Conceitos: 
4.1 A consulta ao PDM verifica a viabilidade de atividades urbanas no Município, permitindo ou não sua 

implantação, de acordo com a Lei 3820/2012; 
4.2 O Plano Diretor Municipal (PDM) é o instrumento de organização do espaço territorial do Município da Serra, 

urbano e rural, a ser aplicado, visando alcançar o desenvolvimento sustentável, a função social da cidade e 
da propriedade; 

4.3 DPU: sigla do Departamento de Planejamento Urbano; 
4.4 DNU: sigla da Divisão de Normas Urbanísticas, subordinada ao DPU. 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
5.1 Cabe à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) planejar, organizar, coordenar e exercer o 

controle na autorização da implantação de atividades urbanas no território municipal. 
 
6. Procedimentos: 
6.1 Requerente 
6.1.1 Abre Processo no Protocolo Geral da Prefeitura preenchendo o formulário específico da Consulta ao 

Plano Diretor Municipal e anexa, nos casos em que for necessária, a documentação necessária para o 
andamento do processo. 

 
6.2 Serviço de Protocolo Geral (SEAD/PG) 
6.2.1 Recebe e confere os documentos do requerente para abertura de processo; 
6.2.2 Formaliza processo; 
6.2.3 Encaminha processo à SEDUR/DPU/Apoio. 
 
6.3 SEDUR/DPU/Apoio 
6.3.1 Recebe processo e encaminha para SEDUR/DPU/DNU. 
 
6.4 SEDUR/DPU/DNU 
6.4.1 Verifica a finalidade da viabilidade, o zoneamento urbanístico de inserção do terreno, o enquadramento da 

atividade e a situação da mesma na zona; 



6.4.2 Sendo processo em localidade inserida ou vizinha a área de restrições ambientais, encaminha o processo 
para SEMMA/DRN para avaliar interferências ambientais; 

6.4.3 Sendo o processo em localidade inserida em locais com projetos de interferências encaminha o processo 
para a SEDUR/DT para informar sobre restrições quanto ao sistema viário; 

6.4.4 Sendo ATIVIDADE PERMITIDA, emite e assina a Consulta ao Plano Diretor Municipal indicando que 
atividade pretendida na área solicitada é considerada permitida na zona de inserção, e encaminha 
processo ao apoio para entregar a cópia da Consulta ao Plano Diretor Municipal ao requerente; 

6.4.5 Sendo ATIVIDADE NÃO PERMITIDA, emite e assina a Consulta ao Plano Diretor Municipal indicando que 
a atividade NÃO É PERMITIDA na zona de inserção e encaminha processo ao apoio para fazer a entrega 
do documento ao requerente; 

6.4.6 Sendo ATIVIDADE TOLERADA procede a análise e encaminha o processo à CMAIV (Comissão 
Municipal de Avaliação de Impacto à Vizinhança), para deliberação junto a seus membros, a fim de deferir 
ou indeferir o pedido. Após, o processo volta para o Apoio para informar sobre a decisão ao requerente. 

 
6.5 SEDUR/DPU/Apoio 
6.5.1 Informa a resposta ao requerente, entregando cópia da certidão/decisão, arquivando os autos no 

Departamento. 
 

7. Considerações Finais: 
7.1 A certidão de viabilidade não é documento autorizativo para construção ou funcionamento de uma atividade, e 

nem reconhece propriedade, é apenas consultivo, funciona como suporte para a emissão de alvará de 
funcionamento, licença ambiental e aprovação de projetos. 
 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO: 
- Preencher totalmente o formulário específico de Consulta ao Plano Diretor Municipal informando:  
- Endereço e Inscrição Imobiliária do imóvel de consulta; 
- Área do Terreno (m²); 
- Atividade(s) pretendida(s) conforme CNAE; 
- Área total Construída (m²); 
- Área Vinculada a Atividade (m²). 
 
ANEXO II – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (PODERÁ SER EXIGIDA A QUALQUER TEMPO 
APÓS A FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO): 
- Planta de localização; 
- Se atividade dentro de condomínio solicita-se: declaração assinada pelo síndico e convenção do condomínio 

e ata da reunião que elegeu o síndico; 
- Certidão de Tempo de existência ou documentos comprobatório de que atividade funcionava antes da 

vigência da lei 3820/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III – FORMULÁRIO DE CONSULTA AO PDM. 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 

Departamento de Planejamento Urbano - DPU 
Telefone: (27) 3291-2378 

Protocolo N.º 

Data Visto 

CONSULTA AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL PARA 
NOVO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 

 

 

 
 
 
 
 

 

Nome do Requerente CPF/CNPJ 

Endereço para Correspondência (Avenida / Rua / Nº / Complemento) 

Bairro Telefone de Contato CEP 

 

Proprietário do Imóvel CPF/CNPJ 

Endereço do Imóvel (Avenida / Rua/ / Complemento) Inscrição Imobiliária 

Nº. Quadra Lote Bairro Distrito 

 

Atividade(s) Pretendida(s) 

Área do Terreno (m²) Área Total Construída (m²): Área Vinculada a Atividade (m²): Edificação possui habite-se: 
 não(          )       sim (          ) Nº _______________________           

 

DADOS COMPLEMENTARES QUANDO SE TRATAR DE 
ATIVIDADES INDUSTRIAIS Matéria(s) Prima Utilizada(s) 

Número Total de Empregos Gerados Diretos Indiretos 

Observações 

 
 

Serra (ES),             de                                     de Assinatura do Requerente 
 

PARA USO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO DE 
PLANEJAMENTO URBANO - DPU Classificação da Atividade (Anexo 05 da Lei 3820/2012) Perímetro Urbano 

Zoneamento (Anexo 03 da Lei 3820/2012) Zona de Proteção do Aeródromo Eurico Salles 

Meio Ambiente 

Restrições Especiais 

Parecer Final 

Nome do Analista 
Serra, ____ / ____ / ____ 

Assinatura do Analista 
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Sendo Atividade Permitida,Atividade Permitida, emite e 
assina a Consulta ao PDM indicando 

que atividade pretendida na área 
solicitada é considerada permitida, e 
encaminha processo ao apoio para 
entregar a Consulta ao requerente.

Verifica a finalidade da viabilidade, o 
zoneamento urbanístico de inserção do 
terreno, o enquadramento da atividade e 

a situação da mesma na zona.

Entra em contato 
com o 

Requerente para 
entregar 

resposta à 
solicitação. Sendo Atividade Não PermitidaAtividade Não Permitida, emite 

e assina a Consulta ao PDM indicando 
que a atividade não é permitida na zona 
de inserção e encaminha processo ao 

apoio para fazer a entrega do 
documento ao requerente

Sendo Atividade ToleradaAtividade Tolerada procede 
análise e encaminha o processo à 

CMAIV.

CMAIV

Delibera 
junto a seus 
membros, a 

fim de deferir 
ou indeferir o 

pedido. 
Após, o 

processo 
volta para o 
Apoio para 

informar 
sobre a 

decisão ao 
requerente.

SEDUR/DT SEMMA/DRN

Localidade inserida ou vizinha a área 
de restrições ambientais, encaminha 

o processo para SEMMA/DRN

Localidade inserida em local com 
projetos de interferências, encaminha 

o processo para a SEDUR/DT.

Avalia se há 
interferência 

ambiental

Informa 
sobre 

restrições 
quanto ao 
sistema 
viário.

REQUERENTE

Legenda:

Arquiva o 
processo 
no DPU.

Início

FIM
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1. Finalidade: 

Disponibilizar acesso à moradia segura, em caráter emergencial e temporário, mediante a 
concessão de benefício para custear, integral ou parcialmente, a locação de imóvel 
residencial, conforme preceitua a Lei Municipal n° 3596/2010 e Decreto n° 3733 /2014. 

 

2. Abrangência: 

Famílias que apresentem renda de até 03 (três salários mínimos), e atendam aos requisitos 
legais determinados na Lei Municipal n°3596/2010 e Decreto n° 3733/2014. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
 

• Lei n° 3596, de 13 de julho de 2010; 
• Lei n° 4.168 de 09 de janeiro de 2014; 
• Decreto n° 3733, de 19 de fevereiro de 2014; 
• Decreto n° 3734 de 19 de fevereiro de 2014. 

 
4. Conceitos: 
 
PAS - Projeto Aluguel Social; 
Área de Interesse Social - Aquelas definidas para regularização ou implantação de interesse 
social; 



                                                                                                                                    
 

CADÚNICO - Instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias 
brasileiras de baixa renda, entendidas como aquelas com renda igual ou inferior a meio 
salário-mínimo por pessoa (per capita) ou renda mensal de até três salários-mínimos; 
DHIS - Departamento de Habitação de Interesse Social; 
CGM - Controladoria Geral do Município; 
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - SEMAS; 
DAA - Departamento Apoio Administrativo; 
COMDEC - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil; 
ETS - Equipe Técnica Social. 
ADM – Administrativo 
CI- Correspondência Interna 
 
5. Competência e Responsabilidades: 
 

Compete a Diretoria e ao Setor de Assistência Social do Departamento Habitacional de 
Interesse Social - DHIS da Secretaria de Habitação, controlar e acompanhar a execução da 
presente norma de procedimento; 
Compete a Unidade Executora de Controle Interno da Secretaria de Habitação controlar e 
acompanhar a execução da presente norma de procedimento; 
Compete a Controladoria Geral do Município-CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência 
dos procedimentos de controle inerente a esta NP. 
 

6. Procedimentos: 
 
Meios de Inserção no PAS 
 
6.1- DAA/SEHAB – SEHAB/SEC – DHIS/ADM 
6.1.1. A inserção no Aluguel Social dar-se-á mediante solicitações da Defesa Civil, do Centro 
de Referência da Assistência Social (CRAS) e solicitações Judiciais; 
6.1.2. A solicitação via Defesa Civil se dará por meio de processo protocolado com solicitação 
de inclusão da família no Projeto de Aluguel Social mediante relatório técnico e social assinado 
pelo técnico da COMDEC, atestando risco estrutural ou geológico, capaz de causar 
desabamento da residência e demais exigências preconizadas no Decreto n° 3596/2014 em 
seu artigo 5°; 
6.1.3. A solicitação via SEMAS se dará por meio de processo com solicitação de inclusão da 
família no Projeto de Aluguel Social, quando verificada situação de vulnerabilidade social da 
família pelo CRAS, compondo relatório social e CADÚNICO, desde que seja acompanhado 
pelo CRAS por um período mínimo de 1(um) ano, observados os critérios dispostos no art. 4° 
do Decreto n° 3733/2014; 
6.1.4. A solicitação Judicial, se dará por meio de processos protocolados expedido pelo juiz; 
6.1.5. Após o DAA receber o processo na SEHAB, o mesmo é encaminhado para a 
SEHAB/SEC para análise, e posteriormente enviado ao DHIS - Departamento Habitacional 
de Interesse Social, para análise da Equipe Técnica Social e seleção mediante disponibilidade 
de vagas conforme dotação orçamentária; 
6.1.6. O DHIS/ADM recebe o processo no protocolo e envia para DHIS/ETS. 
 
6.2-DHIS/ADM – DHIS/ETS   
 
Entrevista/ Entrega de Documentos/ Assinatura de Contrato/ Utilização do PAS/ 
Extinção e Suspensão. 
6.2.1.Em caso de parecer não favorável a inserção da família no PAS, o processo será devolvido ao 
órgão de origem para ciência; 
6.2.2. Uma vez selecionada, a família será convocada via telefone ou e-mail a comparecer a 
SEHAB no prazo de 03 (três dias) para orientações e esclarecimentos acerca do Projeto 
Aluguel Social, munida dos seguintes documentos para o cadastro socioeconômico conforme 
determinado pela Lei n°3596/2010 e Decreto n° 3733/2014, sendo: 



                                                                                                                                    
 

 CPF (Cadastro de Pessoa Física); 
 CI (Carteira de Identidade); 
 Certidão de Nascimento ou Casamento de todos os membros da família; 
 Comprovante de residência atual em nome do beneficiário e outro que comprove 

domicílio no município há no mínimo 1 (um) ano, podendo ser alternativamente: 
a) comprovante de água, energia ou telefone; 
 b) correspondências; 

c) registro de atendimento em Unidades de Saúde, CRAS, ou Unidade de Ensino do    
Município da Serra; 

 Carteira de Trabalho, se necessário contracheque de todos os membros da família 
(atual ou mês anterior), ou uma declaração de comprovante de renda (fornecido pela 
SEHAB/DHIS), que ateste a receita econômica conjunta dos membros da família 
considerando todos os maiores de 14 anos (registradas no CADUNICO); 

 Declaração do requerente, disponibilizada pela ETS – Equipe Técnica Social de que 
não possui outro imóvel. 

6.2.3. Após a entrevista e conferência dos documentos exigidos a família receberá o 
documento de Declaração de Posse de Imóvel, para efetivar o contrato de aluguel, 
observando o art. 7° do Decreto n°3733/2014, onde obrigatoriamente o imóvel locado deverá 
ser no município da Serra em área distinta daquelas apontadas no Plano Municipal de Risco, 
consulta essa que será feita pela ETS no atendimento, não podendo ser imóvel de familiar. 
6.2.4. Em seguida será marcada um novo atendimento para efetivar a inclusão no Aluguel 
Social, nesse atendimento o munícipe deverá entregar a seguinte documentação: 

 Declaração de Posse do imóvel assinada pelo proprietário do imóvel a ser locado, com 
firma reconhecida; 

 Cópia da CI e CPF do proprietário; 
 Comprovante de posse do imóvel, podendo ser contrato de compra e venda  ou 

escritura; 
 Assinatura do Termo de Autorização para Demolição, no caso de inserção pela Defesa 

Civil, quando constar em relatório a necessidade da demolição do mesmo. 
6.2.5. O beneficiário terá o prazo de até 10 dias a partir da 1ª entrevista para entrega dos 
documentos acima citados, sujeito a cancelamento da inclusão caso não seja cumprido o 
prazo estipulado; 
6.2.6. Após o retorno com a entrega e conferência dos documentos solicitados pela ETS para 
inserção, o beneficiário assinará o Contrato de Adesão ao PAS, que prevê todos os direitos e 
deveres enquanto beneficiário;      
6.2.7. Depois de inserida, a família passará a ser acompanhada pela ETS da SEHAB, por 
meio de atualização dos dados cadastrais, atendimentos e encaminhamento aos demais 
serviços da rede; 
6.2.8. O valor do benefício concedido deverá ser utilizado integralmente a locação de moradia 
transitória, sendo vedada a sua utilização para outros fins; 
6.2.9. O valor do benefício não poderá ser refém do valor atribuído ao aluguel conforme 
previsto em legislação específica, Lei n°3596/2010; 
6.2.10. Caberá a ETS avaliar e indicar, mediante parecer, os casos de extinção ou suspensão 
do benefício de acordo com os procedimentos preconizados na legislação vigente; 
6.2.11. Os casos não previstos na legislação vigente, serão avaliados pela ETS; 
6.2.12. Constatados quaisquer irregularidades preconizadas na legislação o repasse do PAS 
do corrente mês será automaticamente suspenso, podendo ser regularizado no mês 
subsequente, desde que devidamente justificado pelo beneficiário, e com o parecer favorável 
da ETS ; 
6.2.13. Nos casos em que houver suspensão do benefício, o beneficiário terá o prazo máximo 
de 30 (trinta) dias para se manifestar a partir da data da suspensão, prestando todas as 
informações requisitadas pela ETS; 
6.2.14. Da decisão que extingui o beneficiário, caberá impugnação no prazo de 30 (trinta) 
dias; 
6.2.15. A exclusão do beneficiário do PAS será irrevogável, nos casos em que fique 
comprovado o não pagamento do aluguel ao proprietário do imóvel, devendo o beneficiário 



                                                                                                                                    
 

sofrer as sanções previstas na legislação vigente, após todo o procedimento o processo segue 
para o DHIS/Administrativo para arquivamento no departamento. 
 
Operacionalização e Controle dos Pagamentos 

6.3. DHIS/ETS- DHIS/ADM 
6.3.1. Após a assinatura do contrato de adesão, o DHIS - ADM preencherá junto a instituição 
financeira oficial as informações cadastrais para emissão de cartão magnético individual, 
aguardando por e-mail a confirmação da geração de conta e cartão que serão utilizados para 
emissão da folha de pagamento. Cabe ressaltar que o beneficiário retirará o cartão magnético 
na instituição financeira. 
 
6.4. DHIS/ ETS - SEHAB/SEC 
6.4.1. A ETS mensalmente analisará: 

• Apresentação de recibo assinado pelo locador do imóvel, que é entregue a cada 
trimestre de acordo com o cronograma; 

 Troca de imóvel indevida ou qualquer outra ocorrência em relação ao imóvel em 
desacordo com a legislação do PAS. 

6.4.2. Após a chek list mensal da situação dos beneficiários, a ETS remeterá a relação dos 
beneficiários aptos para receber o pagamento do corrente mês através de CI para a Secretária 
de Habitação que autorizará a emissão da folha de pagamento. 
 

6.5. SEHAB/SEC – DHIS/ADM 
6.5.1. Após análise e autorização da emissão da folha de pagamento a SEHAB/SEC 
encaminhará a CI ao DHIS - ADM; 
6.5.2. O DHIS - ADM fará a autorização no sistema da instituição bancária contratada, gerando 
o crédito através do sistema online para cada beneficiário, finalizando o montante a ser pago 
em seguida processo será enviado a SEHAB/SEC com a prestação de contas do mês anterior, 
anexando os documentos comprobatórios e solicitando autorização de liquidação e 
pagamento do mês atual. 
 

6.6. SEHAB/SEC – SEAD/SEC                                                                                                                             
6.6.1. A SEHAB/SEC enviará o processo ao Ordenador de Despesa da SEHAB solicitando 
autorização para pagamento e liquidação, sendo o Ordenador de Despesas da SEHAB, 
responsável por enviar o processo de pagamento para a SEFA/DC para as devidas 
providências. 
 
6.7. DHIS/ADM – SEAD/SEC -  SEHAB/SEC 
6.7.1. O DHIS - ADM enviará a minuta do ofício a ser enviado para a Instituição Financeira 
através de e-mail ao Ordenador de Despesas da SEHAB, que editará o ofício e após 
assinatura, enviará a DHIS/ADM com antecedência de 1(um) dia da data prevista do 
pagamento do PAS; 
6.7.2. A entrega do ofício junto à Instituição Financeira será feita pelo DHIS - ADM. Após a 
entrega, a 2ª via recibada será arquivada na SEHAB/SEC. 
 

7. Considerações Finais: 
 

7.1. Todos os servidores disciplinados ou meramente envolvidos por esta Instrução Normativa 
deverão cumprir as determinações e atender os dispositivos constantes na mesma; 
7.2. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a 
Unidade 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 do 
Poder Executivo; 

7.3. 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 de Instrução Normativa SCI n° 001/2013), bem como 
manter o processo de melhoria contínua. 



Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Habitação

Legenda: DocumentoTerminalDecisão Conector 
Externo

Atividade
Armazen. 

Interno
Interface no 

Sistema
Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Notas
Explicativas Página: 01/03Conector

DHIS/ADM – DHIS/ETS - SEHAB/SEC
DAA – SEHAB/SEC - 

SEHAB/DHIS
PROCEDIMENTOS/MEIOS DE INSERÇÃO NO PAS

Solicitações Centro de 
Referência da Assistência 
Social (CRAS)

Solicitações Judiciais, sob 
protocolo

Solicitações da Defesa Civil
SEHAB/DAA 
recebe o processo 
e encaminha para 
a SEHAB/SEC

SEHAB/SEC envia 
ao DHIS para 
análise da ETS e 
seleção mediante 
disponibilidade de 
vagas 

A família selecionada será convocada 
via telefone ou e-mail a comparecer a 
SEHAB no prazo de 03 (três dias), 
munida dos documentos para o 
cadastro sócio econômico conforme 
determinado pela Lei 3596/2010 e 
Decreto 3733/2014.

Após a entrevista e conferência dos 
documentos, a família receberá o 
documento de Declaração de 
Posse de Imóvel, para efetivar o 
contrato de aluguel do imóvel, 
observando o art. 7º. do decreto 
3733/2014.

Em seguida será marcada um novo 
atendimento para efetivar a inclusão 
no Aluguel Social, com a entrega de 
toda documentação preenchida.

O beneficiário terá o prazo de até 
10 dias a partir da 1ª. entrevista e 
entrega da Declaração de Posse 
do Imóvel, para entregar todos os  
documentos, sujeito a 
cancelamento da inclusão caso não 
seja cumprido o prazo estipulado.

Após a entrega e conferência 
dos documentos para inserção, 
o beneficiário assinará o 
Contrato de Adesão ao PAS. 

Depois de inserida, a família 
passará a ser acompanhada 
pela ETS da SEHAB.

O valor do benefício 
concedido deverá ser utilizado 
integralmente   a locação de 

moradia transitória.

O valor do benefício não 
poderá ser refém do valor 
atribuído ao aluguel 
conforme previsto em 
legislação específica, Lei 
3596/2010.

Sistema: Sistema de Habitação 
Assunto: Projeto Aluguel Social
Código: SHA NP - 01            Data de Elaboração:10/03/2015  
Versão: 01                            Data de Aprovação:  30/09/2015     

O DHIS/ADM 
recebe o processo 
e envia para o 
DHIS/ETS

Anexo I - Fluxograma
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Notas
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 DHIS/ADM – DHIS/ETS – SEHAB/SEC

Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Habitação 

Caberá a ETS do DHIS, avaliar, 
indicar, mediante parecer 
técnico, os casos de extinção 
ou suspensão do benefício de 
acordo com os procedimentos 
preconizados  na legislação 
vigente.

Os casos não previstos na 
legislação vigente, serão 
avaliados pela ETS.

Constatados quaisquer 
irregularidades  o  repasse do 
PAS será suspenso, podendo 
ser regularizado,  com o 
parecer da ETS. 

A exclusão do beneficiário 
do PAS, será irrevogável, 
nos casos em que fique 
comprovado o não 
pagamento do aluguel ao 
proprietário do imóvel, 
devendo o beneficiário 
sofrer as sanções 
prevista na legislação 
vigente.

Nos casos em que houver 
suspensão do benefício, o 
beneficiário terá o prazo 
máximo de 30(trinta) dias para 
se manifestar a partir da data 
da suspensão.

Após a assinatura do 
contrato de adesão, o 
DHIS/ADM providenciará 
junto a Instituição Financeira 
oficial para emissão de 
cartão magnético.

A ETS analisará 
mensalmente a 
apresentação de recibo 
assinado pelo locador do 
imóvel e a troca de imóvel 
indevida, ou qualquer outra 
ocorrência em relação ao 
imóvel em desacordo com 
a legislação do PAS.

A ETS, remeterá a relação dos beneficiários aptos para 
receber o pagamento através de CI para a Secretária de 
Habitação que autorizará a emissão da folha de 
pagamento e encaminhará ao DHIS/ADM.

Após autorização da Secretária o DHIS/ADM, fará a 
autorização no sistema da instituição bancária, gerando 
o crédito  para cada beneficiário e finalizando o 
montante a ser pago.

O DHIS/ADM passará o montante a ser pago através de 
processo para a SEHAB/SEC, junto com a prestação de 
contas do mês anterior,  e solicitando autorização de 
liquidação e pagamento.

Sistema: Sistema de Habitação 
Assunto: Projeto Aluguel Social
Código: SHA NP - 01            Data de Elaboração:10/03/2015  
Versão: 01                            Data de Aprovação:  30/09/2015     
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DHIS/ADM – SEAD/SEC – SEHAB/SEC
 

SEHAB-SEC/SEAD-SEC

Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Habitação 

O DHIS/ADM enviará a minuta  do oficio para a Instituição 
Financeira através de e-mail e ao Ordenador de Despesas da 
SEHAB para assinatura e posterior envio a DHIS/ADM.

A entrega do ofício junto à Instituição Financeira será feita pelo 
DHIS/ADM um dia antes do pagamento. Após a entrega, a 2ª. 
via recibada será arquivada na SEHAB/SEC.

A SEHAB-SEC enviará o processo ao ordenador de 
despesa da SEHAB, solicitando autorização para 
pagamento e liquidação, sendo o ordenador de despesa 
responsável por enviar o processo de pagamento para 
SEFA-DC para as devidas providencias.

Sistema: Sistema de Habitação 
Assunto: Projeto Aluguel Social
Código: SHA NP - 01            Data de Elaboração:10/03/2015  
Versão: 01                            Data de Aprovação:  30/09/2015     

Anexo I - Fluxograma



                                                                                                                                    
 

 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE 
PROCEDIMENTO 

SHA-NP 
02 

Assunto: Regularização Fundiária 

 
Versão: 
01 

Data de elaboração: 
10/09/2015 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de 
vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto nº 6.630/2015 

Unidade responsável: 
Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB 

Revisada em: 
 

Revisada por: 
 

Anexos I : 
Fluxograma 1 
Fluxograma 2 
Fluxograma 3 

Aprovação: 
 
 
____________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 
____________________________________________ 
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1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos no âmbito da Secretaria de Habitação quanto 
a “Regularização Fundiária” e regularizar assentamentos irregulares visando à titulação de 
seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, bem como o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

2. Abrangência: 

Aplica-se aos ocupantes de áreas de interesse social e específico do Município da Serra. 

3. Base Legal e Regulamentar: 
 

• Lei Municipal de Regularização Fundiária n°4135 de 09/01/2014; 
• Decreto Municipal de n°2397/2013 que dispõe sobre a Comissão Municipal de 

Regularização Fundiária de Interesse Social – CMRFIS; 
• Lei Federal n°11977/2009, MCMV, com alterações da Lei n°12424/2011; 
• Medida Provisória n°2220/2001 que dispõe sobre Concessão de Uso Especial; 
• Lei Federal n°8666/1993, que dispõe sobre Licitações e Contratos da Administração 

Pública; 
• Lei Federal n°6015/1973, que dispõe sobre os Registros Públicos; 
• Lei Federal n°6766/1979, que dispõe sobre o Parcelamento de Solo Urbano; 
• Lei Federal n°11481/2007, prevê medidas voltadas à Regularização Fundiária de 

Interesse Social em Imóveis da União; 
• Decreto n°271/1967, que dispõe sobre loteamento urbano; 

Código Civil. 



                                                                                                                                    
 

 

4. Conceitos: 
 
RIP - Registro Individual de Patrimônio; 
ITBI - Imposto Territorial de Bens Imóveis; 
CNO - Certidão de Negativa de Ônus; 
ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortes Doação; 
CI - Comunicação Interna; 
CNDM - Certidão Negativa de Débito Municipal; 
ETS - Equipe Técnica Social; 
TR - Termo de Referência; 
PP - Poder Público; 
RGI - Registro Geral do Imóvel; 
CPL - Comissão Permanente de Licitação; 
TR - Termo de Referência; 
PMS - Prefeitura Municipal da Serra; 
RFIS - Regularização Fundiária Interesse Social; 
STJ - Supremo Tribunal de Justiça. 
 

5. Competência e Responsabilidades: 
 
Compete ao Departamento de Regularização Fundiária - DRF, controlar, revisar e 
acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento, em conformidade com a 
legislação e normas vigentes. 
Compete a Unidade Executora do Controle Interno da Secretaria de Habitação controlar e 
acompanhar a execução da presente NP; 
Compete a Controladoria Geral do Município-CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência 
dos procedimentos de controle inerentes a esta NP. 
 

6. Procedimentos: 
 
Meios de inserção de abertura de processo de Regularização Fundiária 

6.1- SEHAB/SEC – SEHAB/DRF – SEDUR/DPU 

6.1.1. A SEHAB/SEC recebe a solicitação de Regularização Fundiária para a área, que pode 
ser requerida por liderança comunitária ou pela própria Secretaria de Habitação; 
6.1.2. O DRF Encaminha o processo para SEDUR/DPU, solicitando estudo urbanístico e 
fundiário da área de intervenção; 
6.1.3. O DRF após receber o estudo urbanístico e fundiário da SEDUR/DPU se manifesta e 
encaminha à Comissão Municipal de Regularização Fundiária de Interesse Social – CMRFIS 
para conhecimento; 
6.1.4. A CMRFIS avalia e se manifesta, constando em ata, submetendo a SEHAB/SEC para 
manifestação; 
6.1.5. A SEHAC/SEC em caso de manifestação favorável, conveniência e disponibilidade 
orçamentária, solicita ao DRF a execução da proposta de trabalho. 
 

Proposta de trabalho para regularização fundiária de loteamento regular, irregular e 
clandestino ocupados irregularmente. 
 
6.2- SEHAB/DRF – SEHAB/SEC – SEAD/SEC 
6.2.1. Compor uma equipe multidisciplinar para elaborar Termo de Referência - TR para 
contratação de empresa objetivando a execução da Regularização Fundiária da área; 
6.2.2. Elaborada aTR para contratação de serviços de Regularização Fundiária, encaminhar 
à SEHAB/SEC para análise e aprovação das diretrizes elencadas no TR; 



                                                                                                                                    
 

6.2.3. Aprovada a TR, o DRF providenciará a coleta de preços, (no mínimo 03 orçamentos) e 
encaminhará via ofício/processo para SEHAB/SEC, para posterior envio a SEAD/SEC para 
abertura do processo licitatório; 
6.2.4.erviço, o DRF agendará reunião com a contratada, para discussão quanto a execução 
do cronograma físico-financeiro dos serviços que serão executados; 
6.2.5. A contratada deverá executar o projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social 
- RFIS ou específico nos moldes da Lei Federal n°11977/2009, artigos n°46 a 68; respeitando 
também o Provimento n°033/2013 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito 
Santo e a Lei Municipal de Regularização Fundiária n°4135 de 09/01/2014. 
 
Proposta de trabalho pela regularização de Área Pública ocupada ou área 
desapropriada. 
 
6.3- SEHAB/DRF – SEHAB/SEC 
6.3.1. Em caso de Titulação (área pública) solicitar via processo à SEHAB/SEC levantamento 
topográfico que poderá requerer o serviço às secretarias afins ou contratar empresa 
especializada; 
6.3.2. O DRF requer certidão de ônus atualizada ao cartório competente; 
6.3.3. O DRF providencia a desafetação da área de intervenção para destinar para fins de 
moradia, caso esteja destinado a outro fim; 
6.3.4. A ETS do DRF efetuará a sensibilização e mobilização da comunidade para realizar o 
cadastro socioeconômico; 
6.3.5. A ETS do DRF realiza o cadastro socioeconômico individualizado, elabora relatório 
social, bem como diagnóstico social da área de intervenção, os referidos serviços poderão 
também ser terceirizado caso haja demanda; 
6.3.6. O DRF confecciona o PAD para requerer pagamentos de emolumentos cartorários – 
Registro de Contrato Particular de Doação, Reconhecimento de Firma nas assinaturas dos 
contratos de doação, e autenticação dos documentos dos beneficiados (CI, CPF e certidão 
civil); 
6.3.7. O DRF confecciona o PAD para pagamento da guia de DUA – Documento Único de 
Arrecadação para requerer isenção de ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 
Doação, junto a Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo – SEFAZ; 
6.3.8. O DRF emite no site SEFAZ, guia de DUA para pagamento da Isenção de ITCMD; 
6.3.9. O DRF encaminha as guias de DUA para pagamento da isenção de ITCMD para 
SEHAB/SEC para providências quanto ao pagamento; 
6.3.10. Após pagamento do DUA, encaminhar via ofício pedido de isenção de ITCMD  à 
SEFAZ anexado a guia do DUA devidamente paga, bem como a guia emitida para 
homologação da isenção; 
6.3.11. O DRF confecciona os contratos particulares de doações individuais para cada 
munícipe beneficiado; 
6.3.12. O DRF abre processo administrativo individual de cada munícipe beneficiado pela 
Regularização Fundiária e protocola para abertura de processo com solicitação de retorno 
para DRF; 
6.3.13. O DRF recebe processo, identifica por quadra e lote na capa de cada processo e 
atualiza a planilha de situação; 
6.3.14. A ETS do DRF realiza mobilização com o objetivo de colher as assinaturas nos 
contratos de doação dos munícipes beneficiados; 
6.3.15. O DRF encaminha os contratos de doação devidamente assinados pelos munícipes 
beneficiados para a SEHAB/SEC para assinatura e providências. 
 
 
6.4-SEHAB/SEC -  GABINETE - SEHAB/DRF 
6.4.1. A Secretária assina e encaminha o processo ao Prefeito, para ciência e assinatura para 
posterior envio a SEHAB/SEC; 
6.4.2. A SEHAB/SEC recebe o processo, encaminha ao DRF para demais encaminhamentos. 
 
6.5-SEHAB/DRF – SEFA/DCTM 



                                                                                                                                    
 

6.5.1. O DRF recebe o processo encaminha via ofício ao cartório de registro da circunscrição 
competente com cópias autenticadas dos documentos necessários (CPF, CI e Certidões Civis) 
e guia homologada da isenção do ITCMD para registro do contrato de doação; 
6.5.2. O DRF recebe os contratos devidamente registrados do cartório; 
6.5.3. A ETS do DRF realiza mobilização com o objetivo de entregar o título de propriedade 
aos beneficiados; 
6.5.4. O DRF arquiva uma cópia no processo individual de cada munícipe beneficiado e 
encaminha a SEFA/DCTM para providenciar o cadastramento do imóvel em nome do 
beneficiado; 
6.5.5. Solicita ainda junto a SEFA/DCTM a averbação das informações da escritura no sistema 
e a emissão do espelho cadastral atualizado; 
6.5.6. Após a devolução do processo pela SEFA/DCTM com as solicitações citadas acima 
atendidas o DRF recebe o processo e arquiva no departamento; 
6.5.7. Após o término do exercício vigente o DRF encaminha o processo para o arquivo geral 
da PMS. 
 
Proposta por uso usucapião na área de intervenção. 

6.6-SEHAB/SEC – SEHAB/DRF - SEDIR 

6.6.1. Requerer a SEHAB/SEC cadastro socieconômico do requerente ou área, com parecer 
social e planta georreferenciada individual dos imóveis beneficiados para anexar ao processo 
(pode ser empresa contratada ou serviço da própria prefeitura); 
6.6.2. Após a aprovação da SEHAB/SEC segue para o DRF para dar continuidade ao 
processo conforme definido; 
6.6.3. Após término dos levantamentos socioeconômico e topográfico georreferenciado, 
confeccionar uma planilha dos munícipes que atendem os critérios para atendimento da 
Defensoria Pública gratuita; 
6.6.4. Agendar reunião com a Secretaria de Direitos Humanos – SEDIR, para  articular local 
e data dos atendimentos jurídicos gratuitos individuais de cada munícipe beneficiado pela 
intervenção; 
6.6.5: Solicitar certidão de ônus ao cartório competente da área/loteamento; 
6.6.6. Encaminhar a SEDIR via ofício os documentos pessoais dos beneficiados (CPF, RG, 
comprovante de residência e certidões civis) e plantas individuais dos imóveis para 
propositura das ações de usucapião; 
6.6.7. Agendar com munícipes beneficiados local e data dos atendimentos jurídicos junto a 
SEDIR (via fone ou e-mail); 
6.6.8. Acompanhar os processos protocolados pela SEDIR no site na STJ, até registro da 
sentença em cartório competente. 
 
7. Considerações Finais: 
 
7.1. Todos os servidores disciplinados ou meramente envolvidos por esta Instrução Normativa 
deverão cumprir as determinações e atender os dispositivos constantes na mesma; 
7.2. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a 
Unidade 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 do 
Poder Executivo; 
7.3. 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 de Instrução Normativa SCI n°001/2013, bem como 
manter o processo de melhoria contínua. 
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Loteamento regular, irregular e clandestino ocupados irregularmente 
SEHAB/DRF – SEHAB/SEC – SEAD/SEC 

 SEHAB/SEC – SEHAB/DRF – SEDUR/DPU

A SEHAB/SEC recebe a solicitação de 
Regularização Fundiária e encaminha 
para DRF.

O DRF encaminha o processo para 
SEDUR/DPU, solicitando estudo 
Urbanístico e Fundiário da área.

Após o retorno do processo, o mesmo é 
encaminhado para a CMRFIS que avalia 
e se manifesta para SEHAB/SEC.

A SEHAB/SEC em caso de manifestação 
favorável,  solicita ao DRF a execução 
conforme as propostas de trabalho.

O DRF elabora o Termo de Referência 
para contratação de empresa.  

Encaminhar o Termo elaborado à 
SEHAB/SEC para análise e aprovação 
das diretrizes, após envio ao DRF. 

O DRF providenciará a coleta de 
preços, e encaminhará via processo 
para SEHAB/SEC, que enviará a 
SEAD/SEC para abertura do  processo 
licitatório.

Após assinatura do contrato e emissão 
de ordem de serviço, o DRF agendará  
reunião com a contratada, para 
discussão quanto a execução do 
cronograma físico-financeiro dos 
serviços que serão executados.

A contratada deverá executar o projeto 
de RFIS ou específico da Legislação 
vigente em âmbito Federal, Estadual e 
Municipal.
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 Regularização de área pública ocupada ou área desapropriada
SEHAB/DRF – SEHAB/SECSEHAB/DRF – SEHAB/SEC

 SEHAB/SEC – SEHAB/DRF – SEDUR/DPU

A SEHAB/SEC recebe a solicitação de 
Regularização Fundiária e encaminha 
para DRF.

O DRF encaminha o processo para 
SEDUR/DPU, solicitando estudo 
Urbanístico e Fundiário da área.

Após o retorno do processo, o mesmo é 
encaminhado para a CMRFIS que avalia 
e se manifesta para SEHAB/SEC.

A SEHAB/SEC em caso de manifestação 
favorável,  solicita ao DRF a execução 
conforme as propostas de trabalho.

Em caso de titulação solicitar 
via processo à SEHAB/SEC o 
levantamento topográfico. 

O DRF requer certidão de 
ônus ao Cartório competente e 
providencia a desafetação da 
área de intervenção. 

A ETS efetuará a mobilização e 
o cadastro socioeconômico 
individualizado da comunidade. 
Elaborará o relatório social e o 
diagnóstico social da área de 
intervenção. Caso haja 
demanda os referidos serviços 
poderão ser terceirizados.

O DRF confecciona PAD para 
requerer pagamentos de 
emolumentos cartorários.

O DRF confecciona PAD para 
pagamento da guia de DUA 
para requerer isenção de 
ITCMD, junto a SEFAZ.

O DRF emiti no Site da 
SEFAZ, guia de DUA 
para pagamento da 
Isenção de ITCMD e  
encaminha para 
SEHAB/SEC e emiti 
também guias para 
homologação de isenção 
de ITCMD.

Após pagamento do 
DUA, encaminhar via 
ofício pedido de isenção 
de ITCMD  à SEFAZ,  
bem como a guia emitida 
para homologação da 
isenção.

O DRF confecciona os 
contratos particulares de 
doações individuais dos  
munícipes beneficiados 
e providenciar a abertura 
de processo dos 
mesmos, junto ao 
protocolo, com a 
solicitação de retorno ao 
DRF.

SEHAB/DRF 
recebe processo  
e atualiza a 
planilha de 
situação.

A ETS colhe as 
assinaturas nos 
contratos de doação 
dos munícipes 
beneficiados e 
encaminha os 
contratos  assinados 
pelos munícipes à 
SEHAB/SEC para 
assinatura e 
providências.
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Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Habitação 

A Secretária assina e 
encaminha o processo ao 
prefeito, para ciência e 
assinatura, e posterior envio a 
SEHAB/SEC.

A SEHAB/SEC recebe o 
processo, encaminha à 
SEHAB/DRF em retorno para 
demais encaminhamentos.

O DRF recebe o processo 
encaminha via ofício ao 
Cartório de Registro da 
circunscrição, com cópias 
autenticadas dos documentos 
necessários e guia 
homologada da isenção do 
ITCMD para registro do 
contrato de doação, com 
posterior envio ao DRF.

Após o recebimento dos 
processos a ETS realiza 
mobilização para entregar o 
título de propriedade aos 
beneficiados e arquiva uma 
cópia no processo de cada 
beneficiado.

O DRF encaminha o processo  
processo a SEFA/DCTM para 
providenciar o cadastramento do 
imóvel em nome do beneficiado, a 
averbação das informações da 
escritura no sistema e a  emissão 
do espelho cadastral.

Após o retorno do  processo com 
as solicitações atendidas o DRF 
recebe  o processo e arquiva no 
departamento, enviando o mesmo 
para arquivo geral PMS após o 
término do exercício vigente.

Sistema: Sistema de Habitação
Assunto: Regularização Fundiária
Código: SHA NP - 02            Data de Elaboração: 10/09/2015  
Versão: 01                            Data de Aprovação:      
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 SEHAB/SEC – SEHAB/DRF – SEDUR/DPU

A SEHAB/SEC recebe a solicitação de 
Regularização Fundiária e encaminha 
para DRF.

O DRF encaminha o processo para 
SEDUR/DPU, solicitando estudo 
Urbanístico e Fundiário da área.

Após o retorno do processo, o mesmo é 
encaminhado para a CMRFIS que avalia 
e se manifesta para SEHAB/SEC.

A SEHAB/SEC em caso de manifestação 
favorável,  solicita ao DRF a execução 
conforme as propostas de trabalho.

Proposta por uso  usucapião na área de intervenção

SEHAB/SEC -  SEHAB/DRF - SEDIR

Requerer a SEHAB/SEC  o 
cadastro socioeconômico do 
requerente ou área, com 
parecer social e planta 
georreferenciada individual 
dos imóveis beneficiados 
para anexar ao processo.

Após a aprovação da 
SEHAB/SEC segue para o 
DRF para dar continuidade ao 
processo conforme definido.

Após término dos 
levantamentos sócio 
econômico e topográfico 
georreferenciado, 
confeccionar uma planilha dos 
munícipes que atendem os 
critérios para atendimento da 
Defensoria Pública gratuita.

Agendar reunião com a 
SEDIR, para  articular local e 
data dos atendimentos 
jurídicos.

Solicitar certidão de ônus ao 
Cartório competente da 
área/loteamento.

Encaminhar a  SEDIR via ofício 
os documentos dos 
beneficiados e plantas 
individuais dos imóveis para 
propositura das ações de 
usucapião.

Agendar com munícipes 
beneficiados local e data dos 
atendimentos jurídicos junto a 
SEDIR.

Acompanhar os processos 
protocolados pela SEDIR no site 
na STJ, até registro da sentença 
em cartório competente.
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Assunto: Regularização Fundiária
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1. Finalidade: 

Alimentar o banco de dados da demanda habitacional da Secretaria Municipal de Habitação do 
Município da Serra. 

2. Abrangência: 

População residente no Município da Serra com renda familiar de até 03(três salários 
mínimos), e que atendam aos requisitos legais para programas habitacionais. 

3. Base Legal e Regulamentar: 
 

• Lei n° 2758 de 01 de março de 2005; 
• Decreto 5531 de 03 de fevereiro de 2015. 

 
4. Conceitos: 
 
CADÚNICO - Instrumento que possibilita a identificação e caracterização socioeconômica das 
famílias brasileiras de baixa renda, atendidas como aquelas com renda mensal de meio salário 
mínimo por pessoa, ou renda com até três salários mínimos de renda mensal total; 
NIS - Número de Identificação Social; 
DHIS - Departamento de Habitação de Interesse Social; 
PMS - Prefeitura Municipal da Serra 
ETS - Equipe Técnica Social. 
NP- Norma de Procedimento. 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
 
Compete ao Departamento de Habitação de Interesse Social - DHIS, controlar, revisar e 
acompanhar a execução da presente NP, em conformidade com a legislação e normas 
vigentes; 
Compete a Unidade Executora do Controle Interno da Secretaria de Habitação controlar e 
acompanhar a execução da presente NP; 
Compete a Controladoria Geral do Município-CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência 
dos procedimentos do controle inerente a essa NP. 
 
6. Procedimentos: 
 
Identificação de demanda habitacional, análise e encaminhamento. 
6.1. SEHAB/DAA - SEHAB/SEC – DHIS/ADM 
6.1.1. A inserção na demanda de programas habitacionais se dará via protocolo a SEHAB  
mediante processo; 
6.1.2 Processos enviados pela Secretaria de Assistência Social - SEMAS ou Secretaria de 
Defesa Social - COMDEC, deverá conter todas as informações determinadas em legislação 
específica ou normas de cada órgão; 
6.1.3. O DAA recebe o processo, encaminha a SEHAB/SEC que após análise envia ao 
DHIS/ADM para análise e providências. 
 
6.2. DHIS/ADM - DHIS/ETS 
6.2.1. O DHIS/ADM recebe o processo verificando se o mesmo possui as informações 
minímas exigidas abaixo: 

• Nome completo do procedente; 
• Endereço do imóvel de origem; 
• CPF e RG; 
• Contato. 

6.2.2. Atendendo as informações necessárias, o DHIS/ADM encaminha o processo ao 
DHIS/ETS para análise; 
6.2.3. A ETS consulta junto ao CADÚNICO o número do NIS e dá o parecer quanto a 
solicitação demandada; 
6.2.4. Se a família apresentar os critérios exigidos para compor a demanda em programas 
habitacionais o processo será analisado e posteriormente inserido no banco de dados 
aguardando a inserção em programas ou projetos habitacionais. Cabe ressaltar que cada 
programa habitacional possui critérios específicos conforme legislação; 
6.2.5. Os processos que estiverem aguardando implantação de programa habitacional serão 
organizados em caixas de arquivo identificadas por ano; 
6.2.6. Os processos com solicitação para inclusão em demanda habitacional ficarão 
arquivados por um período de 03 (três) anos no DHIS, e posteriormente serão enviados para 
o Arquivo Geral da PMS; 
6.2.7. Mediante implantação de empreendimento habitacional o DHIS/ETS atualizará os 
dados dos processos, submetendo se necessário à secretaria de origem; 
6.2.8. Não atendendo aos critérios exigidos o processo deverá ser devolvido ao setor de 
procedência para ciência. 
 

7. Considerações Finais: 
 
7.1. Todos os servidores disciplinados ou meramente envolvidos por esta Instrução Normativa 
deverão cumprir as determinações e atender os dispositivos constantes na mesma; 
7.2. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a 
Unidade 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 do 
Poder Executivo; 



                                                                                                                                    
 

7.3. 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 de Instrução Normativa SCI n°001/2013, bem como 
manter o processo de melhoria contínua. 
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DAA- SEHAB/SEC- DHIS/ADM – DHIS/ETS

A inserção de demanda em programas 
habitacionais na SEHAB  se dará 
mediante processo.

O DAA recebe o processo, encaminha 
a SEHAB/SEC que com despacho 
envia ao DHIS/ADM.

O DHIS/ADM recebe o processo e  
verifica se o mesmo possui as 
informações minímas exigidas e 
encaminha a DHIS/ETS.

A ETS consulta junto ao CADÚNICO o 
número do NIS e dar o parecer quanto 
a solicitação demandada.

Após análise o processo será inserido 
no banco de dados da demanda para 
programa habitacional. Cabe ressaltar 
que cada programa possui critérios  
específicos conforme legislação.

Não atendendo aos critérios 
exigidos, o processo deverá 
ser enviado ao setor de 
origem, e ou comunicado ao 

munícipe. 

Os processos serão organizados em 
caixas de arquivo identificadas por ano, 
ficarão arquivados por um período de 03 
(três) anos no DHIS, e posteriormente 
serão enviados para o Arquivo Geral da 
PMS;

Anexo I - Fluxograma
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________________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

 

 

1. Finalidade: 

1.1.1. Estabelecer os procedimentos para o atendimento das mulheres em situação de risco de violência 

doméstica no Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica – Pró- Vida da Secretaria de Políticas 

Públicas para as Mulheres – SEPPOM 

 

2. Abrangência:  

2.1.1. Aplica-se aos servidores da SEPPOM 

 

3. Base Legal e Regulamentar:  

3.1.1. Constituição Federal, art. 226, § 8o;  

3.1.2. Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); 



                                                                                                                                    

 

3.1.3. Plano Nacional de Enfrentamento à violência contra a mulher; 

3.1.4. Pacto Estadual pelo Enfrentamento à violência contra as mulheres; 

3.1.5. Lei Municipal nº 3.855/2012 (Lei de criação da Secretaria Municipal de Políticas para mulheres). 

 
4. Conceitos:  

4.1.1. Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPOM): objetiva formular, desenvolver, articular e 

coordenar as ações voltadas para as mulheres no município da Serra, executando medidas que garantam 

seus direitos; 

 
4.1.2. Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (Pró- Vida): prestar orientação, acolhimento e 

acompanhamento psicológico, social e jurídico às mulheres em situação de violência doméstica e familiar; 

 
4.1.3. Distrito de atendimento à mulher (DEPAM): fazer o registro da ocorrência de violência, apurar as 

informações e provas, solicitar medidas protetivas, de acordo com a Lei Maria da Penha, enviar esses 

dados ao Ministério Público ou à Justiça. Em caso de necessidade, fornecer transporte à mulher e seus 

dependentes para abrigo ou local seguro e acompanhá-la na retirada dos seus pertences; 

 
4.1.4. Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS): é responsável pelo apoio, orientação e 

acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de 

direitos; 

 
4.1.5. Juizado ou Varas de Violência Doméstica: onde se julgam os casos que lhe são encaminhados e 

determinam as medidas de proteção; 

 
4.1.6. Violência doméstica e familiar: qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

5.1.1. Compete ao Pró- Vida prestar orientação, acolhimento e acompanhamento psicológico, social e jurídico às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar, no sentido de fortalecer sua autoestima e 

possibilitar que estas se tornem protagonistas de seus próprios direitos, ampliando seu nível de 

entendimento sobre as relações de gênero. Contemplando as ações de prevenir e promover a ruptura da 

situação de violência, bem como contribui para o fortalecimento da mulher e o resgate da sua cidadania. 

5.1.2. As usuárias do Pró- Vida podem ter acesso ao serviço por meio de demanda espontânea ou encaminhada 

pelos serviços da rede de atendimento à mulher em situação de violência (DEAM,CREAS,6ª Vara Criminal). 

 

6. Procedimentos: 

6.1. Recepcionista do Núcleo Pró-Vida: 

6.1.1. Recepciona os que chegam à Secretaria da Mulher, solicitando a identificação das pessoas e 
encaminhando-as ao setor desejado; 

6.1.2. Responsável por preencher a primeira parte da Ficha de Cadastro (ANEXO 01), com os dados pessoais da 
usuária; 

6.1.3. Responsável por cadastrar a usuária, gerando um número de registro, com o qual será montado o 
prontuário da mesma; 



                                                                                                                                    

 

6.1.4. Quando a usuária está acompanhada por filhos (crianças até 12 anos), a recepcionista as encaminha para 
a brinquedoteca; 

6.1.5. Quando a usuária já é (ou já foi) acompanhada pelos profissionais da secretaria, a recepcionista localiza o 
prontuário e direciona para atendimento; 

6.1.6. Preenche o relatório diário de atendimento (ANEXO 02); 

6.1.7. Atende ao telefone da recepção, dando as informações básicas sobre o serviço e passando as ligações 
para os devidos setores da secretaria, conforme for solicitado. 

6.1.8. Direciona a usuária para o atendimento da Assistente Social ou da Psicóloga. 

 

6.2. Atendimento Serviço Social: 

6.2.1. Realizar o primeiro atendimento técnico com a usuária, visando conhecer as demandas, além de finalizar 

o preenchimento da ficha de cadastro (ANEXO 01), constante no prontuário; 

6.2.2. Registrar os encaminhamentos realizados na Ficha de Cadastro; 

6.2.3. Faz o relatório de atendimento e anexa ao prontuário da usuária; 

6.2.4. Havendo necessidade, encaminha a usuária a um dos órgãos da rede de atendimento e enfrentamento à 

violência contra a mulher, mediante o preenchimento do “Formulário de Encaminhamento” (ANEXO 03); 

6.2.5. Havendo necessidade, poderá ser realizada a mediação de conflito, sendo solicitado o comparecimento da 

outra parte (agressor) à Secretaria. Para tal é preenchido o formulário de Solicitação de Comparecimento 

(ANEXO 04); 

6.2.6. Sendo necessário o atendimento jurídico, encaminha-se a usuária mediante o preenchimento do 

formulário “Encaminhamento Plantão Jurídico SEPPOM/SEDIR” (ANEXO 05); 

6.2.7. Havendo necessidade de abrigamento, a Assistente Social preenche a “Ficha de Avaliação para 

Abrigamento” (ANEXO 06). Aceitando o abrigamento, a mulher assina um termo de compromisso (ANEXO 

07). Em caso de recusa, a mesma preenche uma declaração (ANEXO 08), justificando o motivo; 

6.2.8. Havendo necessidade encaminha-se para o atendimento psicológico; 

6.2.9. Realizar visita domiciliar previamente agendadas; 

6.2.10. Registrar no “Relatório de Atividades” (ANEXO 09) os atendimentos realizados; 

6.2.11. Realizar relatório estatístico dos dados (ANEXO 10); 

6.2.12. Desenvolver grupo, mensalmente, com as mulheres acompanhadas pelas técnicas; 

6.2.13. Preencher e encaminhar as Notificações ao Ministério da Saúde (SINAN – Sistema de Informação de 

Agravos e Notificações – ANEXO 11). 

 

6.3. Atendimento Psicológico:  

6.3.1. Consiste no atendimento realizado por profissional da Psicologia, com objetivo de promover o resgate da 

autoestima e resiliência da mulher atendida; 

6.3.2. Faz relatórios de atendimento e anexa ao prontuário; 

6.3.3. Havendo necessidade, encaminha a usuária a um dos órgãos da rede de atendimento e enfrentamento à 

violência contra a mulher, mediante o preenchimento do “Formulário de Encaminhamento (ANEXO 03); 

6.3.4. Realiza mediação de conflito entre a usuária a outra parte (agressor). Para tal, é preenchido o formulário 

de Solicitação de Comparecimento (ANEXO 04); 

6.3.5. Sendo necessário, encaminha-se a usuária para atendimento jurídico mediante o preenchimento do 

formulário “Encaminhamento Plantão Jurídico SEPPOM/SEDIR” (ANEXO 05); 

6.3.6. Havendo necessidade de abrigamento, a Assistente Social preenche a “Ficha de Avaliação para 

Abrigamento” (ANEXO 06). Aceitando o abrigamento, a mulher assina um termo de compromisso (ANEXO 

07). Em caso de recusa, a mesma preenche uma declaração (ANEXO 8), justificando o motivo; 



                                                                                                                                    

 

6.3.7. Havendo necessidade, encaminha-se novamente para a Assistente Social;  

6.3.8. Realizar visita domiciliar previamente agendadas; 

6.3.9. Registrar no “Relatório de Atividades” (ANEXO 09) os atendimentos realizados; 

6.3.10. Realizar relatório estatístico dos dados (ANEXO 10); 

6.3.11. Desenvolver encontros mensais com as mulheres acompanhadas pelas técnicas; 

6.3.12. Preencher e encaminhar as Notificações ao Ministério da Saúde (SINAN – Sistema de Informação de 

Agravos e Notificações – ANEXO 11). 

 

6.4. Atendimento Jurídico: 

6.4.1. Orientam a mulher quanto a questões relacionadas à Vara de Família (pensão alimentícia, guarda dos 

filhos, regulamentação de visita, dissolução de união estável, partilha de bens, separação/divórcio); 

6.4.2. Encaminhar ao Pró-Vida o “Registro do Plantão Jurídico” (ANEXO 12). 

 

6.5. Coordenação do Pró-Vida: 

6.5.1. Articula, acompanha e monitora a execução das atividades, o registro de informações e a avaliação das 

ações e projetos desenvolvidos pelo Pró-Vida; 

6.5.2. Possibilita a participação do Pró-Vida junto a rede de enfrentamento à violência contra a mulher; 

6.5.3. Define junto a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicas de trabalho com as 

usuárias atendidas pelo Pró-Vida; 

6.5.4. Coordena reunião de equipe técnica para avaliação da eficiência e eficácia do serviço prestado pelo Pró-

Vida junto às munícipes; 

6.5.5. Acompanha o fluxo de atendimento através do “Relatório de Atividades” (ANEXO 09) e do relatório 

estatístico (ANEXO 10), ambos realizados pelas técnicas; 

6.5.6. Apresenta à Diretoria todas as ações, relatórios e demais atividades e serviços inerentes ao Pró-vida. 

 

7. Considerações Finais: 

7.1.1. Por se tratar de uma prestação de serviço subjetiva, a ordem das ações não deve ser tida como 

prioritária, deve-se levar em conta principalmente a situação emocional que cada usuária apresenta 

distintamente, cabendo às técnicas, Assistente Social e Psicóloga a avaliação individualizada e a eleição 

da ação prioritária para cada caso concreto. 

7.1.2. Processo deve conter obrigatoriamente: 

7.1.3. Ficha de Cadastro; 

7.1.4. Prontuário; 

7.1.5. Encaminhamentos; 

7.1.6. Ficha de Avaliação para o Abrigamento. 
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ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL  

 

RECEPCIONISTA DO PRÓ-VIDA 

 

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO  

 

COORDENAÇÃO DO PRÓ-VIDA 

Recepciona os que chegam à 

Secretaria da Mulher 

Atende o telefone da recepção 

 

Preenche o relatório diário 

de atendimento 

Preenche a 1ª parte da Ficha de 

Cadastro 

 

Os filhos das usuárias de até 12 anos: 

encaminhados para brinquedoteca 

 

Cadastra o prontuário, gerando um 

número de registro 

 

Localiza o prontuário da usuária que 

está ou esteve em acompanhamento  

Direciona a Usuária para 

Atendimento Assistente 

Social ou Psicóloga 

Encaminha a usuária para 

rede de atendimento e 

enfrentamento à violência 

Realiza mediação de 

conflito, solicitando o 

comparecimento da outra 

parte 

Encaminha a usuária para 

atendimento jurídico  

 

Identifica e encaminha os 

casos de abrigamento 

Realizar visita domiciliar 

previamente agendadas 

 

Realizar relatório estatístico 

dos dados 

Preencher e encaminhar as 

Notificações ao Ministério da Saúde 

(SINAN – Sistema de Informação de 

Agravos e Notificações 

Registrar os 

encaminhamentos 

realizados na Ficha de 

Cadastro 

Faz o relatório de 

atendimento e anexa ao 

prontuário da usuária 

Registrar no “Relatório de 

Atividades” os atendimentos 

realizados 

Desenvolver grupo, mensalmente, 

com as mulheres acompanhadas 

pelas técnicas 

Realiza o primeiro 

atendimento e finaliza o 

preenchimento da Ficha 

de Cadastro 

 Havendo Necessidade Encaminha 

para o Atendimento Psicológico 

Realizar visita domiciliar 

previamente agendadas 

Encaminha a usuária 

para rede de 

atendimento e 

enfrentamento à 

violência 

 

Realiza mediação de 

conflito, solicitando o 

comparecimento da 

outra parte 

 

Encaminha a usuária 

para atendimento 

jurídico  

 

Identifica e encaminha 

os casos de 

abrigamento 

 

Consiste no 

atendimento realizado 

por profissional da 

Psicologia 

Faz relatórios de 

atendimento e anexa 

ao prontuário 

Preencher e encaminhar as 

Notificações ao Ministério da 
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Informação de Agravos e 

Notificações 
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Atividades” os atendimentos 

realizados 

 

Realizar relatório estatístico 

dos dados 

 

Desenvolver grupo, 
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pelas técnicas 
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para a Assistente Social 
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a usuária 
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a usuária 
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Pró-Vida 
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enfrentamento a 
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Define junto à 

equipe técnica, os 

meios e as 
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trabalho. 

Coordena reunião da 

equipe técnica para 

avaliação da eficiência 

e eficácia do serviço 
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realizações, projetos, dados, 

relatórios e demais atividades e 

serviços inerente ao Pró-Vida. 
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Aprovação: 
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

 
 
1. Finalidade: 
 
1.1 - Dispõe sobre as rotinas e estabelece procedimentos para a realização do Selo de Qualidade 
Turística do município de Serra. Procedimento dirigido aos estabelecimentos da área de alimentação e 
hospedagem do setor turístico do município.  

 

2. Abrangência: 
 
2.1. - Equipamentos da área de hospedagem e alimentação do setor, que atua diretamente na área 
turística da Serra. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
 
3.1 - A presente Instrução Normativa tem como base as seguintes legislações: 
- Lei Federal nº 11.771 de  17 de Setembro de 2008, que trata da Política Nacional do Turismo; 
- Lei Municipal nº 2.721 de 26 de julho de 2004 que cria e estabelece as regras do Selo de Qualidade 
Turística da Serra; 

 
4. Conceitos: 
 
4.1 - Política Nacional do Turismo: 



                                                                                                                                    
 

Regulamenta as atividades estatais e particulares dos entes envolvido no sistema turísticos brasileiro; 
 
4.2 - Selo de Qualidade Turística da Serra: 
Programa que visa analisar e qualificar, através de avaliação local, os estabelecimentos regulares do 
setor no município da Serra. Tem como principal objetivo fomentar o Turismo de qualidade no município. 
 
4.3 - Meios de Hospedagem: 
Para fins desta Instrução Normativa, consideram-se equipamentos de alimentação, restaurantes e afins 
que se enquadrem no Art.21§ único da Lei Federal nº 11.771/2008. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
 
5.1 - Compete à Secretaria Municipal de turismo (SETUR): 
 

5.1.1 - Oferecer, gerenciar, aplicar e avaliar o processo prévio da premiação; 
5.1.2 - Realizar vistoria técnica em formulário próprio; 
5.1.3 - Confeccionar relatório, por técnico habilitado, contendo oportunidades de melhoria para os                                

estabelecimentos; 
5.1.4. - Determinar a premiação, comunicar e entregar os devidos certificados; 
5.1.5 - Fiscalizar os estabelecimentos e oferecer auxílio visando à manutenção da premiação no ano 

de vigência da mesma. 
 
5.2 - Compete à Secretaria Municipal de Saúde (SESA): 
 

5.2.1 - Através do setor da Vigilância Sanitária realizar as vistorias, caso não estejam os alvarás em 
vigência ao momento da inscrição do estabelecimento no processo qualifica tório, por meio de formulário 
próprio e parecer de funcionário qualificado. 

 
5.3 - Compete à Controladoria Geral do Município – prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a esta NP. 

 

6. Procedimentos: 
 
6.1 – EMPRESA: 
 6.1.1 – Solicita ficha de REQUERIMENTO (ANEXO II) - SELO DE QUALIDADE TURÍSTICA DA 

SERRA ao Protocolo Geral do Município, preenche a mesma e entrega ao servidor no 
protocolo com todos os documentos necessários, onde irá dar início ao processo para 
análise dos dados, visando adquirir o SELO DE QUALIDADE TURÍSTICA DA SERRA. 

 
6.2 – PROTOCOLO GERAL: 
 6.2.1 – Recebe a ficha de REQUERIMENTO - SELO DE QUALIDADE TURÍSTICA DA SERRA 

com os documentos necessários do requerente; 
 6.2.2 – Autua o processo de requerimento com os documentos recebidos da empresa requerente, 

onde é gerado um número aleatório pelo sistema de protocolo para este processo, após ser 
alimentado pelo servidor atendente neste sistema; 

 6.2.3 – Entrega uma via do documento ao requerente com o número processo gerado pelo 
sistema de protocolo; 

 6.2.4 – Remete o processo a SETUR/DAA para procedimentos administrativos através do Sistema 
de Protocolo, imprimindo o B.A.; 

  
6.3 - SETUR/DAA: 
 6.3.1 – Recebe o processo físico e virtual (Sistema de Protocolo), assinando o B.A.; 
 6.3.2 – Analisa os documentos dos autos; 



                                                                                                                                    
 

 6.3.3 – Remete o processo a SETUR/DT para procedimentos administrativos através do Sistema 
de Protocolo, imprimindo o B.A.; 

 
6.4 – SETUR/DT: 
 6.4.1 – Recebe o processo físico e virtual (Sistema de Protocolo), assinando o B.A.; 
 6.4.2 – Analisa os documentos dos autos; 
 6.4.3 – Encaminha o processo a SESA/VIG.SANITÁRIA para vistoria “in loco”; 
 6.4.4 – Remete o processo a SESA/VIG.SANITÁRIA para procedimentos administrativos através 

do Sistema de Protocolo, imprimindo o B.A.; 
 
6.5 - SESA/VIG.SANITARIA: 
 6.5.1 – Recebe o processo físico e virtual (Sistema de Protocolo), assinando o B.A.; 
 6.5.2 – Analisa os documentos dos autos; 
 6.5.3 – Providência vistoria “in loco” da empresa requerente; 
 6.5.4 – Emite parecer da vistoria realizada; 
 6.5.5 - Encaminha o processo a SETUR/DT para o prosseguimento quanto à contemplação do 

SELO preterido; 
 6.5.6 - Remete o processo a SETUR/DT para procedimentos administrativos através do Sistema 

de Protocolo, imprimindo o B.A.; 
 
6.6 – SETUR/DT: 
 6.6.1 -  Recebe o processo físico e virtual (Sistema de Protocolo), assinando o B.A.; 
 6.6.2 – Em caso “negativo”, manifestação esta por parte da SESA/VIG.SANITARIA, os 

procedimentos administrativos são realizados internamente, onde o a SETUR/DT informa a 
empresa requerente que deve adequar-se as normas estabelecidas para o recebimento do 
SELO DE QUALIDADE TURÍSTICA DA SERRA, e que passará por uma nova análise 
quando atender a essas normas, no ano subsequente ao exercício atual, formalmente 
oficializado. 

 6.6.3 – Em caso “positivo”, analisa os documentos dos autos; 
 6.6.4 - Realiza as vistorias necessárias por parte da SETUR/DT, “in loco”; 
 6.6.5 – Preenche Planilha de Cálculo e Pontuação (ANEXO III – FORMULÁRIO DE 

TABULAÇÃO), na qual determina a premiação (Ouro ou Prata ou Bronze ou Reprovado); 
 6.6.6 - Elabora o Relatório Final (ANEXO IV) conforme o procedimento apropriado, anexando nos 

autos; 
 6.6.7 – Informa a empresa contemplada para aguardar a confecção da placa referente ao SELO 

DE QUALIDADE TURÍSTICA DA SERRA que será entregue em um evento apropriado 
definido pela SETUR/DT, com data e horário, formalmente oficializado; 

  
6.7 – EMPRESA: 
 6.7.1 – Recebe formalmente a manifestação positiva ou negativa da contemplação através de 

Ofício; 
 6.7.2 – Em caso “positivo”, a empresa deverá aguardar a data e horário a ser marcado pela 

Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, através do Departamento de Cultura, para 
o recebimento do SELO DE QUALIDADE TURÍSTICA DA SERRA; 

 6.7.3 – Em caso “negativo”, a empresa requerente deve adequar-se as normas estabelecidas para 
o recebimento do SELO DE QUALIDADE TURÍSTICA DA SERRA, e que passará por uma 
nova análise quando atender a essas normas, no ano subsequente ao exercício atual; 

 
 
7 – Considerações Finais: 
 
7.1 - SELO DE QUALIDADE TURÍSITCA DA SERRA - é um programa da Prefeitura da Serra para 



                                                                                                                                    
 

certificar os setores de hospedagem, bares, restaurantes e similares do município. O Selo visa fomentar 

os produtos e serviços prestados, favorecendo a qualidade e o bom atendimento para a população local e 

o receptivo turístico. 

 

Durante o processo de avaliação, serão realizadas inspeções sanitárias e turísticas, seguindo um roteiro 

pré-estabelecido pelas secretarias responsáveis (caso o alvará da vigilância sanitária esteja em dia, fica 

dispensado da vistoria), julgando cada critério como requisito para a certificação do estabelecimento. Ao 

término da apuração, os resultados serão divulgados aos participantes e posteriormente ao mercado 

turístico através da mídia durante evento especial para a entrega dos SELOS. 

 

É bom lembrar que no final do processo os participantes receberão um relatório (ANEXO IV) detalhado 

das observações do seu empreendimento como forma de poder melhorar e ou manter seu padrão de 

qualidade. 

 

Para participar, o empresário interessado deverá preencher o formulário específico, atendendo aos 

requisitos e formalizando-a no setor de protocolo da Prefeitura nos prazos estabelecidos e divulgados por 

este Órgão Público. As normas e critérios a serem julgados poderão ser consultados e/ou requisitadas 

através dos telefones 3291-2333 / 3291-2334 (SETUR) ou pelo e-mail: turismo.setur@serra.es.gov.br. 

 
7.2 – Esta Norma de Procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

ANEXO I 
 

FLUXOGRAMA da STC-NP 001/2015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

ANEXO II 

Prefeitura Municipal da Serra 
Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 

 

FICHA de REQUERIMENTO – SELO DE QUALIDADE TURÍSTICA DA SERRA  

  
Data 
  

Protoc. Nº 
  

Processo nº 

Identificação da Empresa 
1 - Razão Social: 

  
2 - Nome Fantasia: 

  
3 - Alvará/Licença Sanitária: 
 
4 - Inscrição Estadual / Municipal : 

  
5 – C.N.P.J.: 

6 – Telefone:  
  

7 – FAX:  

8 - Nº da CADASTUR: 
  

9 - E-mail: 
  

10 - Web Site: 
  

11 - Endereço (rua, avenida, outros): 
  

12 - Nº.: 

13 – Complemento : 
  

14-Bairro  15- Cep.: 

16 - Ramo de Atividade: 
  

17-capacidade (nº de lugares, Uhs.): 

18 - Nº de Funcionários: 
  

19-Nº de turnos: 
  

20 - Responsável Técnico: 
  

21 – Administrador da Empresa: 
  

22 – Proprietários: 
  
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 
- Cópia do último Alvará Sanitário; 
- Cópia da Taxa paga do Alvará de localização e funcionamento; 
- Apresentar nada constada PMS atualizado; 
- Atestado de saúde ocupacional emitido por médico do trabalho vigente; 
- Laudo do corpo de Bombeiro vigente; 
- Certificado de desinsetisação e desratização executado por empresa com licença sanitária atual(caso a 
empresa não seja do município, apresentar cadastro municipal); 
 - Copia de inscrição no CADASTUR. (http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/index.action). 
 
Obs.Os documentos acima são obrigatórios, caso não apresentar até o final do processo, o 
estabelecimento será eliminado. 

 

http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/index.action


                                                                                                                                    
 

 
ANEXO III 

 
FORMULÁRIO DE TABULAÇÃO 

           PLANILHA DE CÁLCULO e PONTUAÇÃO  
           NOME:   

TIPO:   

           ASPECTOS LEGAIS   ESTRUTURA FÍSICA 

ITEM S N NA     ITEM B M R NA 

1           1         

2           2         

3           Subtotal 0 0 0 0 

4           Total 0 

5                     

Subtotal 0 0 0 0             

Total 0             

APARTAMENTOS   EQUIPAMENTOS 
ITEM B M R NA   ITEM B M R NA 

1           1         

2           2         

3           3         

4           4         

5           5         

6           6         

Subtotal 0 0 0 0   7         

Total 0   Subtotal 0 0 0 0 

  

  Total 0 

    

SERVIÇO   ÁREA SANITÁRIA NO AMBIENTE SOCIAL 
ITEM B M R NA   ITEM B M R NA 

1           1         

2           2         

3           3         

4           4         

5           5         

6           6         

7           7         

8           8         

9           9         

10           Subtotal 0 0 0 0 

11           Total 0 

12           

  

13           

Subtotal 0 0 0 0   

Total 0   

ATENDIMENTO AO CLIENTE   RESUMO PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 



                                                                                                                                    
 

ITEM B M R NA   TOTAL 0 
1             

2           
CATEGORIA REPROVADO 3           

4                     

5           
ESTE DOCUMENTO E PREENCHIDO PELA 
EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - 

DEPARTAMENTO DE TURISMO. 

6           

7           

8           

Subtotal 0 0 0 0   

Total 0   
 

    
     

  
 

    SIGLAS   OBSERVAÇÕES 

S = SIM   AS CATEGORIAS SÃO CLASSIFICADAS DA 
SEGUINTE FORMA:  N = NÃO   

NA = NÃO APLICA   -50 = REPROVADO 

B = BOM    51 a 65 = BRONZE 

M = MÉDIO   66 a 75 = PRATA 

R = REGULAR   76 ... = OURO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                    
 

ANEXO IV 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURAL, ESPORTE e LAZER 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 

RELATÓRIO FINAL 
 

EMPRESA  
Nome Fantasia:  

Razão Social: 

Endereço: 

Bairro / Distrito: 

Responsável: 

Telefone: 

FAX: 

WEB SITE: 

E-MAIL: 

Tipo de Serviço: 

Horário de Funcionamento: 

Quantidade de UHS.: 

  

1. APRESENTAÇÃO 
  
2. INTRODUÇÃO 
  
3. OPORTUNIDADE DE MELHORIA 
  
4. RECEPÇÃO 
   
5. ANDARES 
  

6. APARTAMENTOS 
  
7. MANTER E MELHORAR 
  
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
Relatório elaborado por:  
  
  
  

 
Técnico do Departamento de Turismo. 
Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Laser. Serra – ES 

Data: ____ / _____ / ______. 
  

OBS.: O RELATÓRIO FINAL é preenchido pela equipe da SETUR/DT. 
 
  



                                                                                                                                    
 

  

 
ANEXO V 

 
GLOSSÁRIO / SIGLAS 

 
SETUR - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. 
 
SETUR / DT - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer / Departamento de 
Cultura. 
 
SETUR / DAA - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer / Divisão de Apoio 
Administrativo. 
 
B.A.- Boletim de Andamento. 
 
PNT - Política Nacional de Turismo. 
 
SESA - Secretaria Municipal de Saúde da Serra. 
 
SESA / VIG.SAN. - Secretaria Municipal de Saúde da Serra / Vigilância Sanitária. 
 
NP- Norma de Procedimento. 
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Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Notas
Explicativas Página: 1 de 3Conector

Sistema: SISTEMA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Assunto: SELO DE QUALIDADE TURÍSTICA DA SERRA
Código: STC-NP 01                    Data da Elaboração:03/08/2015  
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SETUR/DAAPROTOCOLO GERALEMPRESA

Início

Solicita ficha de Requerimento (Anexo II) – SELO

DE QUALIDADE TURÍSTICA DA SERRA ao

Protocolo Geral do Município.

Autua o processo de requerimento com os

documentos recebidos da empresa requerente,

onde é gerado número  para o processo.

Recebe o processo físico e virtual
(Sistema de Protocolo), assinando o B.A.

Analisa os documentos dos autos.

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Remete o processo a SETUR/DT para
procedimentos administrativos através

do Sistema de Protocolo, imprimindo o B.A.

Entrega uma via do documento ao requerente

com o número de processo gerado pelo

Sistema de Protocolo.

Remete o processo a SETUR/DAA para

procedimentos administrativos através do 

Sistema de Protocolo, imprimindo B.A.

1/2

Recebe a ficha de REQUERIMENTO – SELO

DE QUALIDADE TURÍSTICA DA SERRA com

os documentos necessários do requerente.
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SETUR/DTSESA/VIG. SANITÁRIASETUR/DT

Recebe o processo físico e virtual
(Sistema de Protocolo), assinando o B.A.

Em caso “negativo”, manifestação esta por parte da SESA/VIG.SANITARIA,
os procedimentos administrativos são realizados internamente, onde o a
SETUR/DT informa a empresa requerente que deve adequar-se as normas
estabelecidas para o recebimento do SELO DE QUALIDADE TURÍSTICA
DA SERRA, e que passará por uma nova analise quando atender a essas
normas, no ano subsequente ao exercício atual, formalmente oficializado.

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Preenche Planilha de Calculo e Pontuação
(ANEXO III – FORMULÁRIO DE TABULAÇÃO),
na qual determina a premiação (Ouro ou Prata

ou Bronze ou Reprovado).

2/3

1/2

Recebe o processo físico e virtual
(Sistema de Protocolo), assinando o B.A.

Encaminha o processo a SESA/VIG.SANITÁRIA
para vistoria “in loco”.

Remete o processo a SESA/VIG.SANITÁRIA
para procedimentos administrativos através do

Sistema de Protocolo, imprimindo o B.A.

Analisa os documentos dos autos. Providência vistoria “in loco” da empresa requerente.

Analisa os documentos dos autos.

Remete o processo a SETUR/DT para
procedimentos administrativos através

do Sistema de Protocolo, imprimindo o B.A.

Encaminha o processo a SETUR/DT
para o prosseguimento quanto à

contemplação do SELO preterido.

Emite parecer da vistoria realizada.

Em caso “positivo”, analisa os documentos dos autos

Realiza as vistorias necessárias por parte da SETUR/DT, “in loco”.

Elabora o Relatório Final (ANEXO IV)
conforme o procedimento apropriado,

anexando nos autos.

Informa a empresa contemplada para aguardar a confecção da placa referente
ao SELO DE QUALIDADE TURÍSTICA DA SERRA que será entregue

em um evento apropriado definido pela SETUR/DT, com data e horário,
formalmente oficializado.

Recebe o processo físico e virtual
(Sistema de Protocolo), assinando o B.A.
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EMPRESA

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Fim

2/3

Recebe formalmente a manifestação positiva ou negativa da contemplação através de Ofício.

Em caso “positivo”, a empresa deverá aguardar a data e horário a ser marcado pela Secretaria
de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, através do Departamento de Cultura, para o recebimento

do SELO DE QUALIDADE TURÍSTICA DA SERRA.

Em caso “negativo”, a empresa requerente deve adequar-se as normas estabelecidas para o recebimento do
SELO DE QUALIDADE TURÍSTICA DA SERRA  e que passará por uma nova analise quando atender a essas

normas, no ano subsequente ao exercício atual.
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Data de vigência: 
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Ato de aprovação:   
Decreto n° 6.630/15 
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________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a) 

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

1. FINALIDADE:                                                                                                                                                                        

 Incluir os trabalhadores no Mercado de Trabalho. 

2. ABRANGÊNCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda/SINE/SERRA- SETER/PMS/trabalhadores empregados da Serra. 

3. BASE LEGAL E REGULAMENTAR:                                                                                                                                                                                                          

Lei nº 3479, de 20 de novembro de 2009 que institui a SETER na estrutura organizacional do Poder Executivo da Serra; 

Manual de normatização da Intermediação de Mão de Obra disponível no site do Ministério do Trabalho no endereço 

eletrônico www.mte.gov.br. 

3.1- Convênio Plurianual nº 020/2012 firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Prefeitura Municipal da Serra 

para execução das ações da Secretaria de Trabalho Emprego e Renda relativas ao SINE (Sistema Nacional de 

Emprego). 

4.CONCEITOS:                                                                                                                                                                                       

4.1- SETER - Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. 

4.2 - MTE - Ministério do Trabalho e Emprego. 

4.3 - IMO – Intermediação de Mão de Obra, consiste em propiciar informações e orientações ao trabalhador na procura 

por emprego, e aos empregadores na busca de recursos humanos, a fim de promover o encontro de ambos, visando à 

colocação dos trabalhadores nas vagas disponíveis. 

4.4 - SINE – Sistema Publico de Emprego 

4.5 - PORTAL MAIS EMPREGO, encaminha trabalhadores para as vagas permanentes, temporárias, de aprendizes e de 

estágios. 

4.6 - DICG – Diretoria do Sistema de Informação Controle e Gestão da SETER 

4.7 - DIMO – Departamento de Intermediação de Mão de Obra da SETER 

5. COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADES:                                                                                                                                          

Compete ao Departamento de Intermediação de Mão de Obra da Seter, acompanhar a presente norma e procedimento. 

 6. PROCEDIMENTOS:                

http://www.mte.gov.br/


                                                                                                                                    

 

    6.1- Equipe de Atendimento do SINE   

      6.1.1 – Distribui as senhas de atendimento aos trabalhadores. 

      6.1.2 - Confere os Documentos do Trabalhador. 

      6.1.3-  realiza/Atualiza do cadastro do Trabalhador no sistema “Mais Emprego”. 

      6.1.4-  Consulta vagas de emprego disponíveis de acordo com o perfil do trabalhador. 

    6.1.5 - Encaminhar para cursos de formação social ou orientação profissional caso não haja vaga disponível                                                                    

             ou precise adaptar o perfil do trabalhador as vagas disponíveis. 

     6.1.6 – Emite a carta de encaminhamento do posto do SINE para que o trabalhador compareça a empresa que                 

disponibilizou a vaga de emprego para realização de entrevista em dia e local previamente agendado. 

      6.2.1 – Recebe todas as orientações quanto as vagas de emprego ofertada. 

      6.2.2 – Visualiza as vagas disponíveis de acordo com seu curriculum e perfil. 

     6.2.3 – Aceita ou rejeita a oportunidade de entrevista de emprego. 

    6.2.4 -  Rejeitando recebe orientações e é dispensado. 

    6.2.5 – Aceitando a oportunidade comparece ou agenda entrevista de emprego na empresa que está ofertando a                                                                                               

         vaga em até 24 horas após retirar a carta de encaminhamento do SINE. 

6.3 - Empresa Cadastradora de Vagas – 15 dias 

               6.3.1 – Recebe o trabalhador na empresa para entrevista ou processo de seleção. 02 dias. 

               6.3.2 – Devolve as cartas de encaminhamento ao SINE , informando o motivo da reprovação na entrevista. 6                  

               dias. 

            6.3.3 Devolve as cartas de encaminhamento do SINE onde o trabalhador foi aprovado na entrevista. 7 dias 

       6.4 - Equipe de Captação de Vagas – 40 dias 

          6.4.1 – Realiza a baixa das cartas de encaminhamento no sistema. 15 dias. 

       6.4.2 – Separa as cartas de trabalhadores não admitidos e encaminha para análise do Grupo de orientação    

              profissional ou para realizar cursos de qualificação conforme orientações do Setor de Formação Social. 

   05 dias. 

       6.4.3 – Realiza nova convocação dos trabalhadores não admitidos para entrevista em outra empresa após     

       aperfeiçoamento do perfil nos grupos de orientação profissional e formação social.  20 dias. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:                                                                                                                                                 

7.1 - O posto do SINE da Serra realiza diariamente mais de 500 atendimentos a trabalhadores que buscam os serviços do 

posto. 

7.2 - O serviço de inserção no mercado de trabalho atende em média 220 diariamente trabalhadores que buscam uma 

oportunidade de emprego. 

7.3 -  Esta norma entra em vigor na data da sua publicação. 
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Equipe de captação de vagasEmpresa cadastradora de vaga TrabalhadorEquipe de atendimento do SINE

Início

Realiza/Atualiza Cadastro do Trabalhador 
no Sistema “Mais Emprego”

Confere os documentos do trabalhador

Consulta as vagas de emprego disponíveis
De acordo com o perfil do trabalhador 

Recebe todas as orientações quanto
A vagas de emprego ofertada 

Emite carta de encaminhamento do posto 
do SINE para que o trabalhador compareça 

a empresa que disponibilizou a vaga para realizar
 a entrevista em dia e local previamente agendado

Visualiza as vagas disponíveis de 
acordo com seu curriculum e perfil

Aceita a oportunidade 
de entrevista para 

o emprego

Comparece ou agenda entrevista 
na empresa ou em local previamente 

estabelecido na carta de 
Encaminhamento do SINE

Recebe o trabalhador na empresa
 para entrevista ou processo de seleção

Devolve as cartas de 
encaminhamento ao 

SINE  onde o trabalhador
 foi Reprovado na 

entrevista, informando
 o motivo da reprovação

Devolve as cartas
 de encaminhamento 

ao SINE  onde o
 Trabalhador foi aprovado

 na entrevista.

Realiza a baixa de das cartas de 
encaminhamento no sistema

Separa as cartas de Trabalhadores não
admitidos e encaminha  para análise
do Grupo de  Orientação Profissional

ou para Formação Social 

Encaminha para cursos de Formação Social ou
 orientação profissional caso não haja vaga disponível 

ou precise adaptar o perfil as vagas oferecidas 

Realiza nova convocação do trabalhadores
 não admitidos para outra entrevista 

após aperfeiçoamento do perfil

Distribui as senhas de atendimento

Rejeita oportunidade
 de entrevista para 

o emprego

Recebe orientações
 sobre a busca de vagas 

diariamente e é dispensado

Fim

Anexo I - Fluxograma



                                                                                                                                    

 

 

 

Prefeitura Municipal da Serra 

Estado do Espirito Santo 

NORMA DE 

PROCEDIMENTO 

SAP-NP 

01 

Assunto: 
Prestação de Serviço de Mecanização Aos Produtores Rurais 

Versão: 
01 

Data de elaboração: 
25/09/2015 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Secretaria Especial de Agricultura, Agroturismo, 
Aquicultura e Pesca - SEAP 

Revisada em: 
 

Revisada por: 

Anexos: 
Anexo I - Fluxograma 
Anexo II - Formulário 

Aprovação: 
 
 

________________________________________________ 
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1. Finalidade: 

Prestação de serviços com máquinas e equipamentos a produtores rurais do município da Serra 

2. Abrangência: 

A todos os produtores de área rural do Município de Serra ES 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Lei 4026/2013 

 
4. Conceitos: 

Todo equipamento, implemento, veículo e máquinas existentes e/ou adquiridos pelo Município, por compra com recursos 
próprios ou obtidos por transferências voluntárias dos Governos Estadual ou Federal, cessão de uso ou doação a qualquer 
título, destinados à promoção do desenvolvimento da agropecuária do Município serão incorporados à Prestação de 
Serviço de mecanização aos Produtores Rurais do Município da Serra. 

5. Competência e Responsabilidades: 

Conforme legislação vigente, é de inteira responsabilidade dos requerentes, a obtenção das autorizações que se fizerem 
necessárias para a realização dos serviços solicitados junto aos órgãos competentes, bem como, se responsabilizam por 
eventuais danos, multas e demais encargos no tocante à legislação ambiental. 

6. Procedimentos: 
 

MUNÍCIPE / SOLICITAÇÃO 

6.1.1 Munícipe preenche o formulário de solicitação na SEAP, informando dados sobre a propriedade e o serviço 

a ser realizado. 

6.1.2 Quando necessário, servidor(a) da SEAP realiza vistoria na propriedade para verificar se o serviço 

solicitado está em conformidade com quantidades de horas necessárias. 

6.1.3 O servidor(a) da SEAP insere a solicitação na programação/agenda de atendimento para realização 

do serviço 



                                                                                                                                    

 

CONFERÊNCIA / REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

6.1.4 Assim que a data para realização do serviço for agendada, o(a) servidor(a) da SEAP, emite Guia de 

Recolhimento referente as quantidades de horas e entra em contato informando o solicitante. 

6.1.5 O solicitante efetua o pagamento da Guia de recolhimento e apresenta, antes da realização do ser-

viço. 

6.1.6 A equipe de campo realiza o serviço solicitado e informa SEAP se houve alguma alteração. 

6.1.7 Quando for necessária uma quantidade de horas superior à informada, o serviço poderá ser realizado, 

cabendo ao solicitante recolher em até 30 (trinta) dias o saldo remanescente. 

 

 CONFERÊNCIA / ARQUIVAMENTO 

 6.1.8 Servidor(a) da SEAP confere as informações, anexa com a solicitação, a guia de pagamento. 

6.1.9 Servidor(a) entra em contato com solicitante para confirmar atendimento. 

6.1.10 Servidor(a) da SEAP insere as informações na tabela para controle dos serviços realizados. 

6.1.11 Após concluído as etapas a solicitação é arquivada. 

 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 Os produtores com o bloco de Notas Fiscais de Produtor Rural – NFPR em dia, terão prioridade para atendimento. 

7.2 Fica vedada qualquer atividade da patrulha em áreas em Preservação Permanente/ou reserva legal, em consonância 
com as legislações federais, estaduais e municipais 

7.3 Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, de natureza contábil e financeira, destinado ao 
custeio das despesas e manutenção de máquinas veículos, equipamentos e implementos componentes da Patrulha 
Mecanizada, sob controle contábil e financeiro compartilhado da secretaria de Fazenda do Município, Chefe do Poder 
Executivo e o Secretário Municipal de Agricultura, Agroturismo e Pesca, obedecido os regramentos determinados pela Lei 
Federal nº 4320/64 e demais legislações aplacáveis aos assuntos. 

7.4 Fica limitado o uso de equipamentos em até 20 (vinte) horas ano, independente do equipamento por cada produtor. 
Somente na hipótese de ociosidade de equipamentos, poderão ser analisados os pedidos de produtores que excederem 
o limite de 20(vinte) horas. 

7.5 Esta Norma de Procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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       Inicio

Solicitação

A equipe de campo SEAP/DDAC realiza o 
serviço solicitado e informa a SEAP se houve 

alguma alteração.

O servidor da SEAP/ADJ insere solicitação na 
programação de atendimento para realização do 

serviço.
Assim que a data para realização do serviço for 

agendada, o(a) servidor (a) da SEAP/ ADJ emite a 
guia de recolhimento referente as quantidades de 

horas e entra em contato com o solicitante.

Solicitante (Munícipe), efetua o 
pagamento da guia de recolhimento e 

apresenta, antes da realização do serviço. 

Quando for necessária uma quantidade de 
horas superior à informada, o serviço poderá 

ser realizado, cabendo ao solicitante 
(Munícipe), recolher em até 30 (trinta) dias o 

saldo remanescente.

Munícipe comparece a SEAP para preenchimento do 
formulário de solicitação , informando dados sobre a 

propriedade e o serviço a ser realizado. 

Quando necessário, servidor(a) da 
SEAP/DDAC realiza vistoria na 
propriedade para verificar se o 

serviço está em conformidade e com 
a quantidade de horas necessárias 

Servidor da SEAP/APOIO, confere as 
informações e anexa a guia de pagamento 

com a formulário de solicitação.

Servidor (a) SEAP/APOIO, entra e 
contato com o solicitante para confirmar 

atendimento.

Após concluído as etapas o pedido é 
arquivado. (SEAP/APOIO)

Servidor (a) SEAP/APOIO, insere as 
informações na tabela para controle dos 

serviços realizados
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