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Apresentação
Este manual traz de forma simplificada e clara, procedimentos e rotinas a
serem seguidos pelos órgãos e entidades da Administração do Município de
Ariquemes, para execução de diversas rotinas administrativas, objetivando que as
mesmas sejam realizadas de forma padronizada e otimizada, dentro dos limites
legais existentes e atendendo aos parâmetros de controle interno recomendados
pela Controladoria Geral do Município - CGM e Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia – TCE/RO.
Houve a necessidade de revisão e atualização desse manual, em razão do
acréscimo de novos procedimentos e rotina de departamentos não manualizados na
edição anterior, bem como a necessidade de revisão de rotinas já manualizadas
para melhor aprimoramento e eficiência dos procedimentos.
Na mesma oportunidade de revisão, houve a necessidade de revogação dos
sistemas de compras das Secretarias Municipal de Desenvolvimento Social e
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, em razão de adaptação
à legislação vigente.
Tais

revisões

e

atualizações

ocorrerão

periodicamente

conforme

a

necessidade de aprimoramento de rotinas e procedimentos internos existentes, bem
como inserção de novas rotinas e procedimentos.

Ariquemes/RO, 30 de dezembro de 2020.
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Introdução

A falta de definição de rotinas internas poderá incorrer em atrasos de tarefas,
com perda de tempo e de recursos públicos, menos qualidade nos serviços públicos,
riscos de não cumprimento de prazos, por não se ter visibilidade do processo como
um todo.
A elaboração dos procedimentos e rotinas administrativas 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 Ariquemes - CGM, como forma de
promover o Sistema de Controle Interno, em consonância com a Constituição
Federal, artigos 31, 70 e 74 e Decisão Normativa n.º 02/2016/TCE-RO, que
estabelece as diretrizes gerais sobre implementação e operacionalização dos
sistemas de controle interno para os entes jurisdicionados, visando atender a
necessidade de padronização e racionalização dos procedimentos a serem
executados nas áreas: administrativa, de pessoal, contábil, orçamentária, financeira,
patrimonial, dentre outras, coordenou e orientou as Secretarias na elaboração do
Manual de procedimentos e rotinas internas do Município.
Com a implantação e revisões 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
Ariquemes, proporcionando assim, maior transparência de gestão aos órgãos
controladores e fiscalizadores, aos controlados e fiscalizados, bem como à
população em geral.
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Os procedimentos foram mapeados por diversas secretarias, envolvidas no
processo, e submetidos à análise da Controladoria Geral do Município – CGM, na
qual utilizou como parâmetro a Decisão Normativa n.º 02/2016/TCE-RO e o livro
editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Painel de Controle: Uma
abordagem prática acerca da implementação e operacionalização do Sistema de
Controle Interno, 2017.
Periodicamente, é razoável que os procedimentos necessitarão de ajustes e
aperfeiçoamento e, à medida que houver alterações de procedimentos, esses serão
incorporados às normas existentes como uma nova versão.
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Sistemas Administrativos
Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ
Sistema Administrativo

SCO – Sistema
Contabilidade

STE – Sistema
Tesouraria

Assunto

Versão

SCO 01: Procedimentos Gerais

01

SCO 02: Prestação de Contas

01

SCO 03: Créditos a Receber

01

SCO 04: Almoxarifado

01

de SCO 05: Patrimônio
SCO 06: Precatórios

01

SCO 07: Orçamento

01

SCO 08: Consolidação Dem. Contábeis

01

SCO 09: Deveres de Observação

01

SCO 10: Envio de Declarações

01

de STE 01: Procedimentos Gerais

01

01

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES
Sistema Administrativo
SCU – Sistemas
Cadastro Único

Assunto

de SCU 01: Procedimentos Gerais

Versão
01

SCRAS – Sistema de SCRAS 01: Procedimentos Gerais
Centro de Referência de
Assistência Social

01

SCREAS – Sistema de SCREAS 01: Procedimentos Gerais
Centro de Referência
Especializado
de
Assistência Social

01

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG
Sistema Administrativo
SCA – Sistema
Créditos Adicionais

Assunto

de SCA 01: Procedimentos Gerais

Versão
01
01

SNUCEX – Sistema de SNUCEX 01: Procedimentos Gerais
Núcleo de Engenharia

01

SGOF – Sistema de SGOF 01: Procedimentos para elaboração do PPA
01
Gerência de Orçamento SGOF 02: Procedimentos para elaboração LDO
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Sistema Administrativo

Assunto

e Finanças

SGOF 03: Procedimentos para elaboração LOA
SGOF 04: Observâncias Gerais
SGOF 05: Acompanhamento do Cumprimento de
Metas
SGOF 06: Acompanhamento de cumprimento de
metas

SGP – Sistema
Gestão de Pessoas

Versão

SGP 01: Licença Prêmio em Gozo
SGP 02: Licença Prêmio em Pecúnia
SGP 03: Compensação/Permuta de Créditos
Trabalhistas junto ao Município;
SGP 04: Licença para tratar de Assuntos
Particulares
SGP 05: Reintegração de Cargo
SGP 06: Licença para Tratamento de Saúde
SGP 07: Licença por Motivo de Saúde de Pessoa
de
da Família
02
SGP 08: Abono de Permanência
SGP 09: Readaptação de Função
SGP 10: Mudança de Nível
SGP 11: Transferência de local
SGP 12: Exoneração de Servidor e Pagamento de
Rescisão
SGP 13: Aposentadoria
SGP 14: Contratações
SGP 15: Fechamento de folha de pagamento

SDIPUR 01: Habite-se
SDIPUR 02: Alvará de Construção
SDIPUR 03: Desmembramento
SDIPUR 04: Título de Domínio
SDIPUR 05: Serviços Topográficos
SDIPUR – Sistema de SDIPUR 06: Numeração Predial
Diretoria
e SDIPUR 07: Autorização Uso Ocupação Solo
Planejamento Urbano
SDIPUR 08: Autorização Construção Fossa
SDIPUR 09: Localização de imóvel
SDIPUR 10: Atualização Cadastral Imóvel
SDIPUR 11: Regularização Cadastral
SDIPUR 12: Fiscalização Urbana
SDIPUR 13: Aprovação de Loteamento

SGF – Sistema
Gestão de Frota

10

01

SGF 01: Manutenção da Frota – Aquisição de
peças/serviços
SGF 02: Controle de Combustível
SGF 03: Controle de registro/documentos dos
de veículos cadastrados do Departamento Nacional de
01
Trânsito – DETRAN
SGF 04: Controle de registro/documentos de
veículos novos no Departamento Nacional de
Trânsito – DETRAN
SGF 05: Leilão de veículos

SGC 01: Proposta de Convênio com o Governo do
SGC – Sistema de
Estado
01
Gestão de Convênios
SGC 02: Prestação de Contas com Estado
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Sistema Administrativo

Assunto

Versão

CGC03: Proposta de convênio de Emenda
Parlamentar – União
SGC 04: Proposta voluntária de convênio União
SGC 05: Prestação de Contas União
SGP – Sistema
Gestão Patrimonial

de SGC 01: Registro, Controle, Cessão e Inventário de
01
bens do patrimônio geral do Município

STI
Sistema
Tecnologia
Informação

de STI: Credenciamento de novos usuários e abertura
da de chamados e atendimento
01

SCP - Sistema de SCP: Sistema
Controle Patrimonial - Almoxarifado
Almoxarifado

de

Controle

Patrimonial

-

01

Secretaria Municipal de Governo
Sistema Administrativo

Assunto

SCL - Sistema de SCL 01: Procedimentos Gerais
Compras e Licitações

Versão
01

Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Sistema Administrativo
SEC - Sistema
Educação

Assunto

Versão

SEC 01: Termos de Fomento e Colaboração
SEC 02: Repasses às Associações de Pais e
de
Professores - APP’s
01
SEC 03: Sistema de Compras
SEC 04: Sistema de Gestão de Frota Escolar

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU
Sistema Administrativo

Assunto

Versão

SSP 01:Controle e Distribuição de Medicamentos
SSP 02: Controle e Distribuição de Material Médico
Hospitalar
SSP - Sistema de Saúde
SSP03:Acondicionamento
e
Destinação
de 01
Pública
Resíduos de Saúde
SSP 04: Transporte de Pacientes
SSP: 05 Consultas e Procedimentos
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Secretaria Municipal de Fazenda/Fazenda Pública - SEMFAZ
Sistema Administrativo

STB Tributos

Sistema

Assunto

Versão

STB 01: Regulamenta atos, procedimentos e os
critérios administrativos para a inscrição , controle e
baixa da dívida ativa no município de Ariquemes
STB 02: Regulamenta a inscrição no cadastro
municipal de contribuintes, no cadastro imobiliário,
de
a tutela, controle, manutenção e baixa da inscrição 01
por meio digital e eletrônicos.
STB 03: Regulamenta os critérios para o
lançamento, arrecadação. Baixa e fiscalização de
tributos do município de Ariquemes, por meio digital
e eletrônico

Procuradoria Geral do Município - PGM
Sistema Administrativo

Assunto

Versão

SJU - Sistema Jurídico

SJU 01: Cobrança da dívida ativa

01
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1. Finalidade
Regulamentar e estabelecer procedimentos de estruturação, organização e
registro das informações contábeis para que correspondam fidedignamente os fatos.
2. Abrangência
Os procedimentos dispostos no presente Manual tem abrangência à todos os
órgãos internos e externos que tenha conexão direta ou indireta com os métodos de
coleta, registro e controle de informação relevantes ao Município de Ariquemes e
deverão ser atendidos na sua integralidade pelos integrantes do Departamento de
Contabilidade, pelos responsáveis da Tesouraria e demais unidades gestoras desta
Municipalidade.
3. Base Regulamentar
a) Lei de responsabilidade fiscal LC 101;
b) Lei 4.320;
c) Constituição Federal de 1988;
d) Manual de contabilidade aplicação ao setor público MCASP – 7ª edição;
e) Manual de demonstrativos fiscais STN – 8ª edição.
4. Competências e Responsabilidades
Os

procedimentos

para

assegurar

o

gerenciamento

financeiro

e

a

fidedignidade das informações contábeis deverão ser observados de forma contínua
e ininterrupta com o objetivo de assegurar as características qualitativas e as
restrições da informação contábil. O Contador Geral é responsável pelas
informações inseridas no sistema de informação contábil.
5. Conceitos
5.1. Aspectos Gerais da Conciliação Bancária
a) Conta Bancária: conta pessoa jurídica cadastrada junto à instituição bancária
oficial, utilizada para movimentação dos recursos financeiros públicos;
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b) Conta Contábil: o nome técnico que identifica um componente patrimonial (Ativo
ou Passivo) ou um componente de resultado (Despesa ou Receita);
c) Extrato da Conta: demonstrativo da movimentação de débitos e créditos de uma
conta bancária;
d) Razão da Conta: demonstrativo dos lançamentos a débito e crédito de uma conta
contábil;
e) Conciliação da Conta: comparativo entre as movimentações existentes em uma
conta bancária e a conta contábil;
f) Conciliação Bancária: conjunto de procedimentos que visam comparar a
movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil,
evidenciando de forma detalhada as possíveis diferenças existentes, informando
quais registros deixou de ser computados em um ou outro, para fins de controle e
eventuais ajustes.
g) Documento de Suporte: qualquer documento hábil, encaminhado em formato
físico ou eletrônico que comprove a transação na entidade do setor público, utilizado
para sustentação ou comprovação do registro contábil;
h) Notificação de Inconsistência Contábil: documento por meio do qual a
Coordenadoria de Contabilidade notificará as unidades gestoras acerca das
inconsistências e inconformidades existentes quanto às informações prestadas;
6. Procedimentos
6.1. Procedimentos Gerais
a) As conciliações bancárias devem ser elaboradas pelas unidades gestoras,
autenticadas pelo ordenador de despesa e responsável pelo setor de tesouraria;
b)

As

informações

apresentadas

na

conciliação

bancária

devem

guardar

conformidade com o relatório de razão, emitido pelo (software), com os extratos,
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avisos de lançamento e relações de documentos fornecidos pela instituição
financeira;
c) A soma do saldo final da conta corrente deverá ser igual ao saldo correspondente
do relatório de razão, emitido pelo (software);
d) As unidades gestoras efetuarão diariamente a conciliação dos saldos contábeis e
bancários, por meio dos documentos de suporte, a qual deverá confrontar, fielmente,
os registros dos extratos bancários com os lançamentos correspondentes no
(software);
e) Eventuais diferenças entre a conta contábil e conta corrente serão evidenciadas
na conciliação bancária;
f) Valores pendentes em conciliação bancária deverão ser regularizados até 30
(trinta) dias após sua contabilização conforme orientação do TCE/RO;
g) O acompanhamento das medidas necessárias para a regularização das
pendências de conciliação bancária é de competência da unidade gestora e
responsáveis pela tesouraria;
h)

As

dotações

orçamentárias

do

órgão

ou

entidade

serão

destinadas

prioritariamente à regularização dos saldos citados no caput, cumprindo ao titular da
pasta promover todas as medidas assecuratórias à correta identificação e a plena
regularização contábil no prazo de 30 (trinta) dias;
i) Após o fechamento do mês, as alterações ou correções de toda natureza deverão
ser comunicados a Coordenadoria de Contabilidade através de documento físico,
porém essas alterações deverão ser feitas no mês subsequente, informando no
histórico os motivos que ocasionaram as alterações e a data em que ocorreu o fato;
j) O reconhecimento da receita deverão seguir os seguintes padrões:
1. Identificar corretamente no balancete de receita o código da receita;
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2. Verificar se foi alocada corretamente a fonte de recurso;

3. Lançar os dados financeiros na conta corrente correspondente;
4. As anulações de receita deverão ser analisadas e justificadas;
5. No fim de cada mês fazer a apropriação dos rendimentos de aplicação financeira,
devendo observar ser o saldo da conta contábil espelha fidedignamente com os
saldos bancários;
6. Os órgãos, as entidades e os fundos titulares de conta bancária deverão solicitar o
encerramento das contas sem movimentação há mais de 180 (cento e oitenta) dias,
caso não exista justificativa para a manutenção das mesmas.
k) Sem prejuízo ao disposto na letra “j”, cabe à Gerência de Contas Bancárias do
Tesouro, verificar junto à Instituição Financeira e, posteriormente, junto aos titulares
de conta bancária, a existência de contas que estão sem movimentação há mais de
cento e oitenta dias e solicitar que se verifique a necessidade de manutenção ou
encerramento dessas contas.
l) O encerramento de contas bancárias deve ocorrer conforme os seguintes
procedimentos:
I – O titular da conta deve:
1) caso a conta bancária ainda tenha saldo, providenciar a transferência da
totalidade dos recursos, a fim de que não reste saldo na conta, antes de solicitar o
encerramento desta;
2) garantir que não exista saldo na correspondente conta contábil cadastrada no
software antes de solicitar o encerramento da conta bancária e, caso exista,
regularizar a situação;
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3) solicitar à instituição financeira o bloqueio da conta a ser encerrada, a fim de
impedir o recebimento de depósitos e saques, garantindo que não haverá
lançamento posterior;
4) encaminhar ofício ao departamento responsável, solicitando e justificando o
encerramento da conta bancária; e
5) anexar ao ofício de solicitação de encerramento de conta, o extrato da conta
bancária a ser encerrada, demonstrando inexistência de saldo.
II - a instituição financeira enviará ao titular da conta confirmação do encerramento
da conta bancária.
6.2. Prestação de Contas
a)Até o 5º dia do mês subsequente o setor responsável pela tesouraria, deverá
realizar os seguintes procedimentos:
I - Após fechamento do mês deverá o setor responsável apropriar os rendimentos
das aplicações financeiras, assim como também todas as informações deverão estar
inseridas no sistema, para que a Coordenadoria de Contabilidade faça as análises e
possa emitir os relatórios e demonstrativos.
II - Enviar Conciliação bancária, evidenciando o saldo contábil, o bancário e o
possível valor a regularizar deverão ser compatíveis e identificáveis na conciliação
bancária, justificados e enviados à Coordenadoria de Contabilidade.
6.3. Créditos a Receber
6.3.1. Aspectos Gerais dos Créditos a Receber
a) Os créditos a receber é o conjunto de créditos tributários e não tributários em
favor da Fazenda Pública Municipal gerida pela Diretoria de Receita Municipal –
DIREM, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e
Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

liquidez. É uma fonte potencial de fluxos de caixa e é reconhecida contabilmente no
ativo.
b) Dentre os créditos descritos no item anterior se diferenciam destes também a
Dívida ativa que são os não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou
em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade
competente, após apuração de certeza e liquidez.
c)O Departamento de Receita do Município – DIREM é o responsável pela emissão
dos relatórios relativos aos créditos a receber tributários e não tributários, inscritos
ou não em Dívida Ativa deste município e pelo envio à Coordenadoria de
Contabilidade.
d) Os procedimentos contábeis para registro e controle da inscrição, movimentação
dos créditos a receber tributários ou não, inscritos ou não em divida ativa inscritos,
atualização, baixa, reclassificação e ajuste para perdas da dívida ativa se darão da
seguinte forma:
I - Verificado o não recebimento do crédito no prazo de vencimento, cabe ao órgão
ou entidade competente para sua inscrição em dívida ativa, com observância dos
prazos e procedimentos estabelecidos.
II - A atualização monetária, juros, multas e outros encargos moratórios incidentes
sobre os créditos inscritos em dívida ativa ou não, previstos em contratos ou
normativos legais, devem ser incorporados ao valor original inscrito, de acordo com o
regime de competência.
III - A baixa da Dívida Ativa pode ocorrer por: a. Recebimento em espécie, bens ou
direitos; b. Abatimento ou anistia; c. Cancelamento administrativo ou judicial da
inscrição; ou d. Compensação de créditos inscritos em dívida ativa com créditos
contra a Fazenda Pública.
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6.4 Prestação de Contas
a) O Departamento de receitas municipais – DIREM, deverá enviar periodicamente
até o 5º dia útil do mês subsequente a Coordenadoria de Contabilidade balancete
com as seguintes informações:
I – Origem do crédito se dividindo em tributário ou não tributário, inscrito ou não em
divida

ativa,

descriminando-o

analiticamente,

por

tributo

quando

o

caso,

evidenciando saldo anterior, movimentações de inscrições, correções, baixas e saldo
atual, totalizando assim o montante a receber de créditos perante a fazenda pública
municipal, conforme exemplo abaixo:
SALDO
ANTERIOR
IPTU 100.000,00

INSCRIÇÕES BAIXAS
10.000,00

30.000,00

SALDO
ATUAL
80.000,00

6.5. Almoxarifado
6.5.1. Aspectos Gerais Quanto ao Almoxarifado
a) Os procedimentos contábeis relativos aos estoques deverão ser elaborados com
base na Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) 04 – Estoques, do Conselho
Federal de Contabilidade, observando também a InternationalPublic Sector
Accounting Standards (IPSAS) 12 – Inventories, do InternationalPublic Sector
Accounting Standards Board (IPSASB) e legislação brasileira quando aplicável.
b) O responsável pelo Setor de Almoxarifado deverá prestar contas com a
Coordenadoria de Contabilidade de acordo com os procedimentos listados abaixo:
1. Elaborar os inventários de almoxarifado, determinados pelo TCE e legislação
federal, em especial a MCASP;
2. Classificar e codificar os materiais e serviços a serem adquiridos e/ou contratados
de acordo as NBCASP e orientações do TCE;
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3. Verificar a conformidade das movimentações do estoque referente à escrituração
da entrada e saída no almoxarifado a fim de refletir fidedignamente nos
Demonstrativos Contábeis na Prestação de Contas enviados pela Coordenadoria de
Contabilidade aos órgãos reguladores federal e estadual;
4. Gerar os arquivos referentes à gestão de materiais e enviar a Coordenadoria de
Contabilidade para envio aos órgãos fiscalizadores;
c)Deverá ser enviado periodicamente até o 5º dia útil de cada mês relatório de
movimentação no estoque do almoxarifado municipal, classificando-os por natureza
da despesa descrita no PCASP, demonstrando saldo anterior, ingressos, baixas e
saldo atual.
6.6. Patrimônio
6.6.1. Aspectos Gerais Quanto ao Patrimônio
a) O objetivo deste capítulo é estabelecer os tratamentos contábeis para o ativo
imobilizado das entidades do setor público, de forma que os usuários das
demonstrações contábeis possam analisar informações consistentes acerca deste
item do ativo não circulante. Os procedimentos deste Manual aplicam-se ao ativo
imobilizado.
b) Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos à depreciação, amortização ou
exaustão, cuja apuração deve ser feita mensalmente, quando o item do ativo estiver
em condições de uso. Ao final de cada exercício financeiro a entidade deve realizar a
revisão da vida útil e do valor residual do item do ativo. Ao fim da depreciação, da
amortização e da exaustão o valor líquido contábil deve ser igual ao valor residual.
c) O responsável pelo Setor de Patrimônio deverá prestar contas com a
Coordenadoria de Contabilidade de acordo com os procedimentos listados abaixo:
1. Realizar o registro contábil dos bens patrimoniais do município de Ariquemes,
tanto móveis quanto imóveis, acompanhando as variações havidas e propondo as
providências que se fizerem necessárias;
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2. Registrar o uso, a guarda e movimentação dos bens móveis e imóveis do
Município;
3. Os procedimentos de Patrimônio deverão estar de acordo com as normas
brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público – NBCASP, contidas no
MPCASP;
4. Elaborar os inventários de Patrimônio, obedecendo aos prazos máximos
determinados pelo TCE e legislação federal, em especial a MCASP;
5. Acompanhar e verificar, periodicamente os registros de incorporação, avaliação,
reavaliação, depreciação dos bens móveis e imóveis indicando correções quando
verificadas inconformidades, a fim de refletir corretamente nos Demonstrativos
Contábeis de Prestações de Contas deste município enviados aos órgãos
fiscalizadores.
c)Deverá ser enviado periodicamente até o 5º dia útil de cada mês relatório de
movimentação no ativo imobilizado do patrimônio municipal, classificando-os por
natureza do bem descritos no PCASP, demonstrando saldo anterior, ingressos,
baixas e saldo atual, descrevendo também conforme a natureza do bem a
depreciação, amortização e exaustão.
6.7. Precatórios
a) A Procuradoria Geral do Município de Ariquemes deverá enviar a Coordenadoria
de Contabilidade todas as informações pertinentes para o devido registro contábil.
b) Não haverá qualquer registro contábil pelo Tribunal de Justiça. Todos os
lançamentos descritos a seguir serão efetuados pelo município:
I - No trânsito em julgado da sentença:
No momento do trânsito em julgado da sentença o município deverá reconhecer a
despesa por competência em contrapartida ao reconhecimento do passivoreferente
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ao precatórioe deverão refletir a obrigação objeto da sentençajudicial, desta forma a
Procuradoria Geral do Município deve acompanhar o transito em julgado das
sentenças judiciais e inscrições em precatório, efetuando o registro dos mesmos no
software de gestão publica municipal.
II - Na movimentação de recursos pelo município para sua conta especial:
Destaca-se que no momento do empenho há necessidade de se classificar a
despesa orçamentária. Para isso, recomenda-se buscar junto ao Tribunal de Justiça
a informação ou meio informatizado disponibilizado de informação sobre qual será o
passivo/precatório a ser extinto, por exemplo, de pessoal, de fornecedores, etc., para
que o gestorautorize o devido empenho orçamentário no elemento de despesa
correto, para que ocorram os devidos lançamentos contábeis.
III - No pagamento do precatório do município pelo Tribunal de Justiça:
No pagamento do precatório do município pelo Tribunal de Justiça o ente deverá
baixar o passivo em contrapartida à redução do saldo contábil da conta especial.
Esse lançamento apenas poderá ser realizado após a comunicação pelo Tribunal de
Justiça ao município sobre os pagamentos de precatórios efetuados. Registrando o
pagamento dos mesmos no software de gestão publica municipal.
A Procuradoria Geraldo do Município deverá enviar à Coordenadoria de
Contabilidade,periodicamente, até o 5º dia útil de cada mês:
I – Relatório dos precatórios inscritos classificando-os refletindo a obrigação objeto
da sentença judicial originaria, informando ainda o valor detalhado inicial e atualizado
com identificação completa do credor;
II - Relatório dos precatórios pagos informando ainda o valor detalhado inicial e
atualizado até o momento do pagamento com identificação completa do credor;
III – Cópia do extrato bancário da conta especial de precatório;
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IV - Relatório geral de todos os precatórios com sua devida classificação, valor inicial
e atualizado demonstrando o saldo anterior, inscritos, pagos e saldo atual atualizado
até o fim do referido mês;
6.8. Orçamento
a) São Competências do Setor de Gerência de Orçamento e Finanças:
1. Elaborar planos e programas anuais e plurianuais das áreas de orçamento e
finanças; Consolidação da proposta orçamentária anual, a partir das propostas
orçamentárias elaboradas pelos órgãos municipais; elaborar diretrizes gerais,
inclusive metas globais quantitativas e qualitativas, quanto à utilização, manutenção
e gestão orçamentária;
2. Orientar a elaboração do Plano Plurianual da Administração direta e indireta,
Fundações, Fundos Municipais, Empresas Públicas e Autarquias;
3.Orientar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias da Administração direta e
indireta, Fundações, Fundos Municipais, Empresas Públicas e Autarquias;
4. orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), compreendendo os
Orçamentos Fiscais, da Seguridade e de Investimento, da Administração Direta e
Indireta, Fundos Municipais, Empresas Públicas e Autarquias;
5. orientar e administrar o desenvolvimento do processo do Orçamento Participativo
no município;
6. desenvolver estudos e pesquisas que visem ao aperfeiçoamento das técnicas de
elaboração do Orçamento Público;
7. orientar e supervisionar a elaboração do planejamento geral e setorial;
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8. apresentar ao Secretário relatórios gerenciais mensais que demonstrem os
resultados dos trabalhos;
9. promover reuniões periódicas para capacitação dos servidores na área de sua
competência;
10. orientar, coordenar e controlar os trabalhos de levantamento dos indicadores dos
programas de governo previstos no Plano Plurianual;
11. identificar, analisar e propor medidas necessárias à formulação das Políticas
Públicas municipais, compatibilizando-as com as Diretrizes do Planejamento do
Município;
12. supervisionar, coordenar e acompanhar as atividades de monitoramento e
avaliação da execução dos planos plurianuais, programas e projetos regionais e
setoriais, de forma a propor ajustes, quando necessários à implementação do
planejamento e à conduta da política econômico-social;
13. acompanhar a tramitação das leis orçamentárias junto ao poder legislativo;
14. levantar a receita do Município junto a Secretaria de Municipal de Fazenda, para
implantação dos programas de trabalho a serem executados;
15. coordenar a elaboração do Plano Plurianual das Diretrizes Orçamentárias e do
Orçamento Anual e do Plano de Trabalho Anual;
16. elaborar e revisar anualmente o regulamento do Orçamento Participativo;
17. orientar os diversos órgãos da Administração Direta e Indireta, Fundação,
Fundos Municipais, Empresas Públicas e Autarquias, na elaboração dos programas
setoriais;
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18. coordenar a elaboração do manual técnico para elaboração da proposta
orçamentária;
19. acompanhar, controlar e avaliar a execução do Orçamento Anual, zelando pelo
cumprimento dos limites constitucionais;
20. realizar a normatização e movimentação dos Créditos Adicionais;
21. orientar a vinculação de recursos oriundos de transferências federais, estaduais,
convênios, contratos e outros ajustes e aqueles provenientes de fontes municipais
destinados à despesa;
22. propor medidas de adequação econômico-financeira, de modo a racionalizar a
programação orçamentária e financeira do Município;
22. A observância as normas elencadas na letra “a”pela Gerência de Orçamento e
Finanças é obrigatória, tendo em vista os reflexos diretos no Sistema de Informação
Contábil do Município.
b) Deverá a Gerência de Orçamento e Finanças proceder da forma elencada abaixo:
1.Registrar no software de gestão pública os créditos adicionais, remanejamento,
transferências e transposições corretamente de forma que reflita fidedignamente as
informações inseridas decreto do chefe do poder executivo;
2. Conferir os lançamentos dos créditos Adicionais com o Anexo TC – XVIII;
3. Conferir os lançamentos dos créditos adicionais com o Anexo I- Balanço
Orçamentário, individualizado por unidade gestora,quanto consolidado do município;
4. Enviar periodicamente até o 5º dia útil de cada mês à Coordenadoria de
Contabilidade:
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I - Os decretos referentes aos Créditos Adicionais, remanejamento, transferências e
transposições;
II – Relatório de lançamento das alterações orçamentárias emitido pelo software com
informações por decreto;
III – Enviar impresso e assinado Anexo TC – XVIII, refletindo corretamente os
créditos adicionais com o total do balancete da despesa atualizado;
6.9. Procedimentos Contábeis para a Consolidação das Demonstrações
Contábeis
a) Consolidação das demonstrações contábeis é o processo de agregação dos
saldos das contas de mais de uma entidade.
b) De acordo com a Instrução Normativa nº 13/2014 do TCE-RO, regula a remessa
de informações e documentos a ser feita pelos gestores das unidades da
Administração Pública e pelos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos, ou pelos quais o erário responda, no âmbito Estadual e Municipal, e
normatiza outras formas de controle pertinentes à fiscalização orçamentária,
financeira, operacional, patrimonial e contábil exercida pelo Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia.
c) É dever das entidades pertencentes à administração pública direta e indireta do
município de Ariquemes disponibilizar as demonstrações contábeis à Coordenadoria
de Contabilidade até o 5º dia útil do mês subsequente nos termos do disposto nas
letras “e” a “h”.
d) As instituições pertencentes à administração pública direta e indireta deste
município deverão estar de acordo no sentido de fornecer as informações quanto às
demonstrações contábeis obedecendo aos critérios adotados pelos Manuais de
Contabilidade Aplicados ao Setor Público – MPCASP e Plano de Conta Aplicado ao
Setor Público – PCASP e suas alterações disponibilizadas pelos órgãos reguladores
estadual e federal.
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e) Considerando os prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores estadual e
federal fica determinado que as entidades da administração pública direta e indireta
disponibilizarão os demonstrativos contábeis do Balancete Mensal e anexos até o 5º
dia do mês subsequente para as devidas consolidações dos dados pela
Coordenadoria de Contabilidade desta Municipalidade.
f) São anexos que deverão acompanhar os Balancetes mensais:
I - TC-01 Balancete do razão;
II - TC-02 Demonstrativo Analítico da Conta Bancos;
III - TC-03 Conciliações Bancárias (acompanhada dos respectivos extratos);
IV - TC-04 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada;
V - TC-05 Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária;
VI - TC-17 Relação de Pagamentos Efetuados.
g) A Prestação de Contas Anual e anexosdeverão ser enviadapelas entidades da
administração pública direta e indireta até 15º dia do mês de janeiro do ano
subsequente ao encerramento.
h) São anexos da Prestação de Contas Anual:
I – Balanço Orçamentário;
II – Balanço Financeiro;
III - Balanço Patrimonial;
IV –Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
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V – Demonstrativo das variações patrimoniais;
VI – TC-10 A - Relação dos restos a pagar processados;
VII - TC-10 B - Relação dos restos a pagar não processados;
VIII - Dem. sintético contas componentes ativo permanente;
IX - TC-38 - Dem. recursos financeiros convênios não repassados e desp.
Empenhadas;
X - TC-18 Demonstrativos das alterações orçamentárias;
XI - Demonstrativo da Dívida Flutuante;
XII - Demonstrativo da Dívida Fundada;
i) Enviar ao órgão central de contabilidade do município de Ariquemes arquivo digital
(layout fornecido pelo órgão central de contabilidade) para que possibilite a
importação destas informações impressas e assinadas pelos gestores.

6.10. Dos Deveres de observação da Contabilidade
a) São deveres do Setor Contábil no desenvolvimento de suas atribuições:
a) Elaborar e dar publicidade as demonstrações contábeis e relatórios destinados a
compor a prestação de contas anual consolidado do Município de Ariquemes e
enviar as prestações de contas mensais e anual aos órgãos fiscalizadores;
b) Enveredar por meio da Legislação Vigente os envios das Prestações de Contas
mensais e anual das Unidades Gestoras ao Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, bem como acompanhar o atendimento dos prazos e suas homologações;
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c)Acompanhar as alterações na Legislação;

d) Verificar as orientações e manuais da STN e Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público;
e)Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
f) Realizar conferencia dos saldos disponíveis da conta caixa e equivalência de caixa
os devidos valores constantes nas contas contábeis confrontando com as
conciliações e extratos bancários das contas correntes e aplicações financeiras.
g) A Coordenadoria de Contabilidade notificará ao setor responsável e ao secretário
da pasta quando:
1. Divergência entre o saldo constante na conta bancaria e conta contábil não
justificada na conciliação bancária;
2. Ocorrência de pendências na conciliação bancaria não resolvida há mais de 30
dias;
3. As contas bancárias estiverem sem movimentação há mais de 180 (cento e
oitenta) dias, caso não exista justificativa para a manutenção das mesmas;
4. Divergência de controle de fontes de recurso das contas bancárias e suas
movimentações;
5. Demais situações relevantes apontadas pela coordenadoria de contabilidade.
h) Realizar conferencia dos créditos a receber constantes no balancete de
verificação contábil conforme saldo anterior e receita arrecadada, confrontando com
o relatório mensal de créditos a receber enviado pela Diretoria de receita municipal DIREM demonstrando saldo anterior, movimentação e saldo atual;
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i) Realizar a conferência da conta estoques constantes no balancete de verificação
contábil do saldo anterior, movimentações e saldo atual do Município de Ariquemes
confrontando com o relatório oriundo do setor responsável pelo almoxarifado
municipal, demonstrando saldo anterior, entradas, baixas e saldo atual, inclusive
doações e outras situações que interferirem no estoque; A coordenadoria de
contabilidade deverá propor as providências quando se fizerem necessárias;
j)Realizar a conferência do registro contábil dos bens patrimoniais do Município de
Ariquemes oriundos do setor responsável pelo patrimônio, tanto móveis quanto
imóveis, acompanhando as variações havidas como depreciações, amortizações
exaustão ou reavaliações dos bens patrimoniais e propondo as providências que se
fizerem necessárias;
k) Realizar conferencia do saldo e movimentação da conta especial de precatórios
como também o passivo de precatórios a pagar, confrontando com os extratos
bancários e relatórios fornecidos pela Procuradoria Geral do Município;
l)Conferir mensalmente os relatórios, anexo TC-XVIII e decretos de créditos
adicionais enviado pelo setor de Gerencia de Orçamento e Finanças com a dotação
atualizada do balancete da despesa e balanço orçamentário, havendo divergência
comunicar o mesmo para corrigir o fato;
m)

Promover

atualizações

nos

procedimentos

contábeis

do

Sistema

de

Contabilidade relacionadas à execução orçamentária, financeira e patrimonial;
n)Controlar a dívida pública mobiliária e contratual, interna e externa, de
responsabilidade direta ou indireta do Município de Ariquemes;
o) Elaborar e divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Governo
Municipal – RREO e o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo Municipal –
RGF;
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p) Elaborar e divulgar informações acerca das operações da Dívida Pública
Municipal, bem como outros temas a ela relacionados;
q) verificar a documentação recebida dos órgãos credores para o registro dos
compromissos assumidos que irão compor a divida;
r) Conferir os ingressos, referentes às liberações de operações de crédito
contratadas e consequente assunção da dívida e controle das amortizações, juros e
encargos;
s) avaliar periodicamente o saldo da dívida confrontando os ingressos, os dispêndios
e também a variação monetária constatada em documentação encaminhada pelos
credores;
t) Controlar o limite da dívida em relação ao valor da Receita Corrente Líquida,
conforme percentual estabelecido na Legislação vigente;
u) Elaborar os ANEXOS DA LRF de acordo com a legislação vigente mantendo
atualizados e publicados;
v) Elaborar a escrituração e contabilização, durante o exercício, da dívida fundada e
seu saldo no fechamento do balanço;
x) Elaborar relatórios contábeis gerenciais;
y) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.

6.11. Do Envio de Declarações aos Órgãos Fiscalizadores
a)Deve a Coordenadoria de Contabilidade, elaborar e dar publicidade as
demonstrações contábeis e relatórios destinados a compor a prestação de contas do
Município de Ariquemes e enviar TEMPESTIVAMENTE aos órgãos fiscalizadores:
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I – Mensal, das unidades gestoras de responsabilidade da Coordenadoria De
Contabilidade e consolidado do município:
a) Enviar ao poder legislativo balancete impresso conforme IN 13 TCE/RO em até 30
dias após o encerramento do mês de competência;
b) Enviar ao TCE/RO através do SIGAP – Contábil e IN 22/2007 gastos com saúde e
educação em até 30 dias após o encerramento do mês de competência;
c) Enviar a STN a partir do exercício de 2019, se não houver prorrogação, a MSC –
Matriz de saldos contábeis em até 30 dias após o encerramento do mês de
competência;
d) PASEP via preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF disponibilizado pela Receita Federal, o prazo para entrega da
DCTF o 15º dia útil do 2º mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
II – Bimestral:
a) SIOPE enviado através do software disponibilizado pelo Ministério da Educação
em até 30 dias após o encerramento do bimestre de competência, se não houver
prorrogação por parte do ministério da educação;
b) RREO publicação e envio ao TCE/RO – SIGAP – Gestão Fiscal, STN via
SICONFI e Câmara Municipal de Ariquemes (modo impresso) em até 30 dias após o
encerramento do bimestre de competência ou prazo superior estipulado pelos
órgãos fiscalizadores;
III – Quadrimestral:
a) RGF – Relatório de Gestão Fiscal publicação e envio através do SIGAP - Gestão
Fiscal, STN via SICONFI e Câmara Municipal de Ariquemes (modo impresso), em
até 30 dias após o encerramento do quadrimestre de competência ou prazo superior
estipulado pelos órgãos fiscalizadores;
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IV - Anual consolidado:

a) Enviar ao TCE/RO através do SIGAP - módulo coorporativo até o dia 30 de março
do exercício subsequente seguintes demonstrativos contábeis e documentos:
1. Relatório e certificado Controle Interno, a ser enviado até o dia 30 de janeiro do
exercício seguinte digitalizado a Coordenadoria De Contabilidade pela CGM –
Controladoria Geral do Município;
2. Relatório Circunstanciado, a ser enviado até o dia 30 de janeiro do exercício
seguinte pelo setor de planejamento ou Gerencia de orçamento;
3. Balanço Orçamentário;
4. Balanço Financeiro;
5. Balanço Patrimonial;
6. Demonstrativo das variações patrimoniais;
7. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
8. Extratos e conciliação bancária – Anexo TC-02 e TC-03;
9. TC-10 A - Relação dos restos a pagar processados;
10. TC-10 B - Relação dos restos a pagar não processados;
11. TC-18 Demonstrativos das alterações orçamentárias;
12. TC-23 - Dem. sintético contas componente ativo permanente;
13. TC-38 - Dem. recursos financeiros convênios não repassados e despesas
Empenhadas;
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14. Anexo VI - Dem. despesas inscr. restos a pagar com rec. próprios vinculados ao
MDE - Excluído o FUNDEB;
15. Anexo XI - Dem. despesas inscr. restos a pagar com recurso vinculado ao
Fundeb;
16. Anexo XI-A - Dem. Consolidado Receitas Fundeb;
17. Anexo XI-B - Dem. Consolidado Aplicação Recursos do Fundeb;
18. Anexo XI-C - Dem. Mov. Financeira Fundeb;
19. Anexo XVI - Dem. despesas inscr. restos a pagar com recurso vinculado Ações
Serviços pública Saúde;
b) Enviar ao poder legislativo municipal a prestação de contas anual impressa e
assinada conforme prazo e demonstrativos dispostos na IN 13 TCE/RO até o dia 30
de março do exercício subsequente;
c) Enviar ao poder executivo estadual a título de consolidação a prestação de contas
anual impressa e assinada conforme prazo e demonstrativos dispostos na IN 13
TCE/RO, até 30 de abril para a consolidação das contas dos Entes da Federação
relativas ao exercício anterior;
d) Enviar ao poder executivo da união à STN – DCA – Demonstrativo contábil anual
através do SICONFI até 30 de abril para a consolidação das contas dos Entes da
Federação relativas ao exercício anterior, em atendimento ao disposto no art. 51 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Fazenda
Sistema de Tesouraria
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1. Finalidade:
Dispor sobre os procedimentos constantes na prática das atividades do Setor
de Finanças da Administração Direta e Indireta, devendo observar e operacionalizar
o disposto na legislação municipal e federal específica, bem como manter o controle
da arrecadação diária e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas,
estabelecer procedimentos quanto aos encargos sociais incidentes sobre a
contratação de obras e de prestação de serviços (quando aplicáveis), além das
retenções tributárias e previdenciárias incidentes sobre as notas fiscais.
2. Abrangência:
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da administração
direta e indireta. A administração indireta, por tratar-se de órgão gestor de
orçamentos próprio, adaptará ao seu âmbito de atuação as rotinas e procedimentos
ora estabelecidos.
3. Base Legal:
A presente instrução tem como base legal as seguintes Leis: Lei 4.320/64 e
Lei Complementar 101/2000; Portaria Conjunta do STN nº. 3 de 14/10/2008; Portaria
Conjunta do STN nº. 2 de 06/08/2009 - Manual da Receita Nacional e Despesa
Nacional; Lei 2116/2017 Código Tributário Municipal e Lei Orgânica do Município de
Ariquemes.
4. Conceitos:
Controle Financeiro - É fundamental e este é exercido mediante um plano
orçamentário sobre todas as atividades que, direta ou indiretamente, interessem as
instituições e a sociedade, visando manter o equilíbrio econômico e financeiro da
Administração Pública e assegurando a máxima eficiência no emprego dos meios
financeiros disponíveis.
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Sistema Financeiro - São registrados a arrecadação da receita e o pagamento da
despesa orçamentária e extra orçamentária. Tudo o que movimenta o disponível
(entrada e saída de numerário) deve ser registrado no sistema financeiro.
Arrecadação da Receita - 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, bem como o ato de recebimento do
imposto do contribuinte pelas repartições competentes somente por meio bancário,
de acordo com leis e regulamentos em vigor e sob imediata fiscalização das
respectivas chefias.
Tesouraria - É a unidade interna da Secretaria de Coordenação Geral, cuja
competência é confeccionar as ordens de pagamentos das despesas, a serem
assinadas pelos ordenadores de despesas, bem como, efetuar o registro das
receitas, sejam elas provenientes da arrecadação próprias ou transferidas.

5. Competência e Responsabilidades:
A Tesouraria é o departamento responsável pelo controle financeiro da
Instituição, respondendo o agente responsável pelo setor pelo desenvolvimento de
suas atividades. Dentre as competencias e responsabilidades pelos procedimentos
elencados no item 06, deve também o Setor de Tesouraria se atentar à:

a) Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto
ao fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;
b) Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se
fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em
vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento
da eficiência operacional;
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c) Manter a Instrução Normativa à disposição de todos funcionários da unidade,
velando pelo fiel cumprimento da mesma;
d) 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. Procedimentos:
6.1. Manter a movimentação financeira do Município em instituição financeira oficial
nos termos do § 3º do art. 164 da Constituição Federal;
6.2. Solicitar autorização legislativa para movimentação financeira em instituições
financeiras particulares, naqueles casos aceitos pelo Tribunal de Contas do Estado;
6.3. Os recursos de alienações de bens, serão depositados em conta vinculada e
serão utilizados exclusivamente para pagamento de despesas de capital, ou quando
autorizado em Lei Municipal específica, ao pagamento de encargos previdenciários,
em cumprimento ao disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04
de maio de 2000;
6.4. As disponibilidades de Caixa vinculadas a objeto de convênio serão aplicadas
em caderneta de poupança de instituição financeira oficial e a previsão de uso for
igual ou superior a 30 dias, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a
utilização verificar-se em prazos menores que 30 dias (art. 116, § 4º, da Lei
8.666/93);
6.5. Constitui obrigação do responsável pela Tesouraria oficial do Município a
realização, no mínimo mensal, da conferência e elaboração das conciliações
bancárias em todas as contas da Prefeitura, Fundo, Fundação e Autarquia, para
facilitar o fechamento;
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6.6. As conciliações bancárias realizadas devem ser encaminhadas juntamente com
os extratos bancários, impreterivelmente até o dia 05 de cada mês subseqüente, ao
Departamento de Contabilidade, para fechamento e consolidação dos dados do
Município;
6.7. Manter durante o exercício, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa
realizada de modo a manter a suficiência de saldos por fontes de recursos, adotando
como instrumento de controle o cronograma de desembolso nos termos do art. 8º da
Lei Complementar nº 101/2000;
6.8. Os pagamentos de despesas deverão ser efetuados exclusivamente pela
Tesouraria mediante cheques nominativos ou ordem de pagamentos através de
estabelecimentos bancários credenciados;
6.9. Nenhum pagamento poderá ser realizado sem a efetiva liquidação da despesa,
entendida esta como a efetiva entrega do material, a prestação do serviço, a
execução da obra ou a concretização da locação. No verso do comprovante fiscal da
despesa deverá estar identificada a liquidação da despesa contendo o carimbo de
ATESTO com a data e assinatura da comissão de recebimento do material e do
almoxarifado quando consumo;
6.10. No caso de execução de obra, o pagamento deverá ser efetuado unicamente
mediante a apresentação do respectivo boletim de medição, firmado por profissional
habilitado. O pagamento da última parcela relativa à execução de obras ficará
condicionado à apresentação do Termo de Recebimento de Obra e à Certidão
Negativa de Débito (CND), expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);
6.11. Os bens móveis e imóveis a nota deverá está atestada, bem como o registro
do bem no patrimônio do Município;

6.12. Os pagamentos serão feitos online e emissão de cheques bancários nominais
aos fornecedores, locadores, prestadores de serviços ou executores de obras,
retendo, quando necessário, o INSS, IRRF e ISSQN, das despesas da Prefeitura,
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Fundo Municipal, Fundação e Autarquia, serão assinados pelos responsáveis
nomeados por Decreto Funcional do Executivo;
6.13. Efetuar a escrituração diária do livro de tesouraria;
6.14. Observar os estágios da receita: arrecadação e recolhimento;
6.15. Observar os estágios das despesas: empenho, liquidação, suprimento e
pagamento;
6.16. Manter controle da seqüência numérica dos cheques emitidos, bem como, dos
cheques cancelados;
6.17. Emitir cheques somente após a aprovação dos processos de pagamento por
autoridade competente, observando suas excessões;
6.18. Enviar ao responsável cheque com cópia para assinatura acompanhados dos
processos de pagamento;
6.19. Realizar conciliações bancárias, adotar programação de pagamento de
fornecedores em dias alternados;
6.20. Não efetuar pagamento sem a existência do empenho, liquidação e
documentos fiscais comprobatórios, atestada e assinada pelo almoxarifado;
6.21. Controlar débitos automáticos, duplicatas ou outras obrigações por data de
vencimento;
6.22. Não emitir ou receber cheques pré-datados, comparar as guias de
recebimentos bancários com as guias de arrecadação;
6.23. Anexar cópia do depósito bancário junto com a documentação da contabilidade;
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6.24. Manter controle de informações de saldo com os controles contábeis;
6.25. Manter depositado em contas bancárias específicas recursos destinados à
manutenção do ensino, saúde, fundos, convênios, programas, auxílios, alienação de
bens, enfim os recursos disponíveis devem controlados por contas bancárias
segundo suas fontes de recursos, estabelecidas pelo art. 8, da LRF;
6.26. Quanto ao momento dos pagamentos, devem ser observados os seguintes
procedimentos:
1. Verifica-se o atesto na Nota Fiscal;
2. Verifica-se o termo de Recebimento Provisório ou definitivo do produto ou serviço;
3. Verifica-se a liquidação, e se a mesma está de acordo com a Nota Fiscal, e se for
serviço, verifica-se a nota fiscal foi enviada à Diretoria de Receita para emissão
dos impostos devidos;
4. Verificar se a liquidação está publicada no portal da Transparência de Prefeitura
Municipal de Ariquemes (via sistema);
5. Verifica-se o chek list da secretaria com todas as informações dos Fornecedores
(número da Nota Fiscal, número do Empenho, Valor e Beneficiário);
6. Verifica-se se o Gestor da Pasta (Secretaria) autorizou o pagamento;
7. Lança-se no sistema de pagamento (BB Gestão Max/Gov Conta), a Ordem
Bancária – OBN com os dados referentes ao Beneficiário (cnpj, razão social,
dados bancários), e valor devido;
8. Verificam-se as certidões negativas;
9. Depois da Autorização dos Gestores e respeitando a Ordem Cronológica de
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Pagamento, são geradas as OBNs;

10. São colhidas as assinaturas do referidos gestores das pastas;
11. Estando autorizada pelos mesmos são enviados os arquivos através do Auto
Atendimento do Banco do Brasil;
12. Depois do débito ocorrido é dado o comando de liberação para crédito dos
beneficiários;
13. Depois de processado esse arquivo pelo sistema bancário, são emitidos os
comprovantes de pagamento em duas vias de todas as ordens bancárias;
14. Posteriormente um via desses comprovantes são anexados em seus respectivos
processos e a outra via é juntada com a segunda via das liquidações para a
montagem do movimento diário;
15. São juntados nesse movimento toda a movimentação de receita e despesas
para que os mesmos sejam lançados no sistema da prefeitura;
16. Após os lançamentos das receitas e despesas, é gerada a conciliação bancária
do dia;
17. Nos pagamentos de Despesas contínuas, devem ser observados os seguintes
procedimentos:
17.1 Parcelamentos (Ipema, Codari, Inss, FGTS, Receita Federal entre outros);
17.1.1 Observa-se a Data de vencimento de cada parcelamento;
17.1.2 Encaminha-se ao Setor de Execucação Orçamentária para que seja efetuada
a respectiva liquidação;
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17.1.3 Informa-se ao Ordenador de Despesa sobre o mesmo e seu vencimento;
17.1.4 Depois da autorização do Secretário de Fazenda é feito o pagamento;
17.1.5 Emite-se duas vias dos comprovantes para ser feita a movimentação no
processo e para o montagem do movimento diário;
17.2

Guias (Iss, Inss, energia, telefone, água, detran);

17.2.1 Observa-se se as mesmas foram devidamente liquidadas pelo setor de
execuçao orçamentária – SEO;
17.2.2 Observa-se o Ordenador de Despesa autorizou a liquidação e posterior
pagamento;
17.2.3 Observa-se a data de vencimento;
17.2.4 Depois da autorização do Secretário de Fazenda, efetua-se o pagamento;
17.2.5 Emite-se duas vias dos comprovantes para ser feita a movimentação no
processo e para o montagem do movimento diário;
17.2.6 Depois da movimentação os processos são encaminhados ás suas
respectivas secretarias.
17.3

Pasep:

17.3.1 Gera-se o Balancete de Receita no sistema da Prefeitura;
17.3.2 Emite-se na Internet o demostrativo de arrecadação do banco do brasil;
17.3.3 Esses dados são lançados em uma planilha no excel;
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17.3.4 Depois de calculado o valor;

17.3.5 É utilizado o Programa SICALC da Receita Federal para emissão do DARF;
17.3.6 É informado o mês de referência, o código de pagamento 3703, CNPJ da
prefeitura e o Valor a ser recolhido;
17.3.7 O mesmo é recolhido todo dia 25 de cada mês.
17.4 Repasse Câmara;
17.4.1 No início do Exercício é feito o cálculo para o Repasse da Câmara pelo Setor
de Contabilidade de acordo com o percentual devido e o valor a ser repassado;
17.4.2 No dia do Repasse (20) é informado ao Secretário de Fazenda para
autorização;
17.4.3 Depois de Autorizado é feito o crédito em favor da Câmara Municipal de
Ariquemes em forma de repasse concedido;
17.4.4 Posteriormente é lançado no sistema da Prefeitura o lançamento do
pagamento;
17.5 Pagamento de Precatório;
17.5.1 No fim de cada mês é feita a emissão da Guia de Pagamento do Precatório
pela Procuradoria Geral do Município, de acordo com a programação de pagamento
pactuada com o Tribunal de Justiça, devendo ser observado o prazo;
17.5.2 Essa guia é encaminhada ao setor de execução orçamentária - SEO, para
que seja feita a liquidação da despesa;
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17.5.3 Depois de liquidada a despesa, é informado ao Secretário de Fazenda a
referida despesa para a autorização, e posterior pagamento;
17.5.4 Depois do pagamento da Guia, é feita a movimentação do processo, e a
segunda via no movimento diário, para posterior lançamento no sistema da
Prefeitura;
17.6 Folha de pagamento;
17.6.1 Após a geração da folha pelo Setor de RH da Prefeitura;
17.6.2 Recebemos um resumo com o valor de cada secretaria;
17.6.3 Guias de recolhimento dos encargos e obrigações patronais em prazo hábil
para pagamento.
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Sistema de Cadastro Único
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O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro
Único) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda,
permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa
população. Nele são registradas informações como: características da residência,
identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre
outras. O Cadastro Único funciona, desde 2003, como uma porta de entrada para as
famílias acessarem diversas políticas públicas.
A execução do Cadastro Único é de responsabilidade compartilhada entre o
governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Ou seja, ao aderirem
ao Programa Bolsa Família (PBF) e ao Cadastro Único, todos os entes federados
assumiram compromissos e atribuições específicos, que devem ser executados de
forma articulada.
Periodicamente, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) mede a
qualidade da gestão nos estados e nos municípios, a partir do Índice de Gestão
Descentralizada (IGD). Com base nesse índice, repassa recursos para apoiar as
atividades em cada local.
2. Abrangência
O Cadastro Único é muito mais do que um banco de informações sobre as
famílias de baixa renda. Ele abrange procedimentos, tecnologias e sistemas
eletrônicos. Esta seção apresenta os principais assuntos para quem atua nas
gestões municipais e coordenações estaduais, tais como: estrutura necessária para
o funcionamento; processos de cadastramento; e perfis de acesso aos sistemas
informatizados.
Os mais diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
municipal e estadual podem formular e implementar políticas e programas voltados
às famílias de baixa renda no país. Para atender a esse público, o Cadastro Único
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deve ser obrigatoriamente utilizado, tanto na seleção de beneficiários quanto na
integração de ações, conforme prevê o Decreto n° 6.135, de 26 de junho de 2007.
Assim, o Cadastro Único é a porta de entrada para que as famílias mais
vulneráveis tenham as suas necessidades conhecidas e atendidas pelo poder
público. Além disso, a adoção do Cadastro Único facilita a vida do cidadão, pois ele
precisa manter seus dados cadastrais atualizados em apenas uma base.
Os programas que utilizam os dados do Cadastro no processo de seleção das
famílias a serem atendidas são chamados Programas Usuários.
A inclusão prévia no Cadastro Único é condição para participar dos programas
listados abaixo:
a)

Programa Bolsa Família

b)

Benefício de Prestação Continuada

c)

Tarifa Social de Energia Elétrica e Água

d)

Programa Minha Casa Minha Vida

e)

Carteira do Idoso

f)

Contribuição ao INSS para Pessoas de Baixa Renda (5%)

g)

Telefone Popular

h)

Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos

i)

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e

Extensão Rural
j)

Programa Nacional de Reforma Agrária

k)

Programa Nacional de Crédito Fundiário

l)

Crédito Instalação (Reforma Agrária)

m)

Serviços Assistenciais

n)

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

o)

Identidade Jovem (ID Jovem)

p)

ENEM

q)

Passe Livre para pessoas portadoras de deficiência
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Podem se inscrever no Cadastro Único:
a) Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;
b) Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos; ou
c) Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento
esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.
Pessoas que moram sozinhas podem ser cadastradas. Elas constituem as
chamadas famílias unipessoais.
Pessoas que vivem em situação de rua — sozinhas ou com a família — também
podem ser cadastradas. O caminho, nesse caso, é procurar algum posto de
atendimento da assistência social e perguntar como fazer para ser incluído no
Cadastro Único.
A inclusão da família no Cadastro Único e a atualização cadastral só são
efetivadas após a digitação e o processamento dos dados no Sistema do Cadastro
Único. Nesse sistema, de responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CAIXA),
são realizadas todas as atividades de inclusão e de atualização cadastral de forma
online.
Assim, os municípios precisam:
a) que todos os computadores que utilizam o Sistema do Cadastro Único tenham
conexão à internet com alta velocidade;
b) que os trabalhadores sejam capacitados para a utilização desse instrumento.
O Sistema do Cadastro Único possibilita a visualização de dados de famílias em
outros municípios, a troca de Responsável pela Unidade Familiar e a transferência
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de famílias de outras cidades, entre outras ações. No caso de mudança da família do
município, o sistema permite que o município de destino recupere automaticamente
as informações cadastrais registradas no município de origem, de modo a facilitar e
agilizar o cadastro da família.
3. Base Legal e Regulamentar
O Cadastro Único é regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e
outras normas, como:
Bolsa Família: Lei 10.836/2004. Atendimento para o ID jovem: Decreto 8.537/2015.
Tarifa Social de Energia: Lei 12.212/2010 e Decreto 7.583/2011. Tarifa Social de
água: Lei Municipal 2114/2017. Atendimento voltado ao INSS 5%: Lei nº 12.470/
2011. Isenção da taxa de concurso e ENEM : Decreto 6.135/2007. Passe Livre Idoso
Estadual: Decreto Lei nº 1.307/2004. Passe Livre Idoso Federal: Art. 39 do Estatuto
do Idoso, Lei 10.741/2003. Passe Livre Deficiente. Lei 1307/2004, Decreto
10890/2004. Passe Livre Deficiente: Lei 8.899/1994, Decreto 3.691/2000, Portaria
GM 261/2012.
4. Competência e Responsabilidades
Os municípios têm papel fundamental na execução do Cadastro Único. São
responsáveis, entre outras atividades, por:
a) Identificar e localizar as famílias a serem cadastradas, entrevistá-las e registrar os
dados no Sistema do Cadastro Único;
b) Atualizar os dados das famílias, verificando todas as informações registradas no
cadastro.
c) Excluir pessoas ou famílias da base do Cadastro Único, conforme a legislação;
d) Garantir a integridade e a veracidade dos dados cadastrados;
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e) Adotar providências para averiguar se os dados cadastrados condizem com a
realidade da família, nos casos em que há indícios de omissão de informações ou
prestação de informações inverídicas;
f) Articulação com as áreas de educação, saúde — no acompanhamento das
condicionalidades — e com a assistência social, no acompanhamento de famílias
beneficiárias;
g) Gestão de benefícios;
h) Execução dos recursos financeiros (IGD-M);
i) Acompanhamento e fiscalização das ações;
j) Fortalecimento do controle e da participação social;
O MDS recomenda que a equipe tenha a seguinte composição, e que o número de
trabalhadores por função dependerá da demanda local:
I. Gestor / Coordenador: responsável por coordenar as atividades e a equipe do
Cadastro Único; planejar; monitorar e avaliar as ações de cadastramento; elaborar
relatórios; articular e implementar parcerias; e receber e tratar denúncias de
irregularidades. O gestor/coordenador deve ter experiência na área social e em
gestão, perfil de liderança e capacidade de transmitir conteúdos.
II. Entrevistador: responsável por receber as famílias e agendar as entrevistas,
entrevistar (nos postos de atendimento e na residência da família, em casos de visita
domiciliar) e, idealmente, digitar os dados coletados no Sistema de Cadastro Único.
O entrevistador deve ter, preferencialmente, ensino médio completo, além de possuir
boa caligrafia, perfil de atendimento ao público, conhecimento básico em informática
e capacidade de trabalhar em equipe. O profissional somente poderá realizar
entrevistas quando fizer a Capacitação de Preenchimento de Formulários, oferecida
pelo MDS ou pelo estado.
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III. Digitador: responsável por digitar os dados coletados no Sistema de Cadastro
Único e que, idealmente, também fez a entrevista com a família. Esse profissional
também organiza os arquivos e confere os formulários. O digitador deve ter,
preferencialmente, ensino médio completo, conhecimento básico em informática,
habilidade em digitação, perfil de atendimento ao público e capacidade de trabalhar
em equipe. Somente poderá utilizar o Sistema de Cadastro Único depois de fazer a
capacitação oferecida pela CAIXA.
IV. Técnico de nível superior: responsável por realizar as visitas domiciliares para
averiguação cadastral e fiscalização, atender e encaminhar as famílias para outros
serviços e tratar denúncias de irregularidades. Deve ter conhecimento básico em
informática, capacitação em acolhida e escuta, capacidade de trabalhar em equipe,
perfil articulador, perfil de atendimento ao público e capacidade de transmissão de
conhecimentos.
Outros profissionais também podem contribuir para formar uma equipe ainda mais
completa, em especial em municípios maiores, como:
I. Auxiliar administrativo: responsável por receber e agendar as entrevistas das
famílias, organizar arquivos e realizar atendimentos por telefone, entre outras
funções. O auxiliar administrativo deve ter, preferencialmente, ensino médio
completo, conhecimento básico em informática e perfil de atendimento ao público.
II. Supervisor de cadastro: responsável por organizar arquivos de formulários,
realizar a conferência desses documentos, analisar dados, elaborar relatórios e
assessorar a coordenação. O supervisor de cadastro deve ter, preferencialmente,
ensino médio completo, conhecimento básico em informática e capacidade de
trabalhar em equipe.
III. Técnico de análise de dados e sistemas: responsável por monitorar e avaliar
as ações de cadastramento, analisar os dados, elaborar relatórios, operar os
sistemas, e assessorar a coordenação. O técnico de análise de dados deve ter,
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preferencialmente, ensino superior completo e conhecimento intermediário em
informática.
Em relação à infraestrutura, recomenda-se que os municípios disponham de:
a) Locais onde funcionem, de forma contínua, postos de cadastramento para as
famílias que desejam se inscrever no Cadastro Único ou atualizar os dados
cadastrais. Esses locais devem possuir condições mínimas para receber a
população,

como:

sanitário,

acessibilidade

para

pessoas

com

deficiência,

atendimento preferencial a idosos e a gestantes, água potável, entre outras;
b) Local para o trabalho dos digitadores, equipado com computadores com acesso à
internet e impressoras;
c) Local para o arquivamento dos formulários.
5. Procedimentos
5.1. Ao procurar os Serviços disponíveis no Cadastro Único o usuário retira sua
senha de atendimento e aguarda o atendimento com o entrevistador, que se
orientará pelos procedimentos seguintes:
5.1.1. Atendimento para o Bolsa Família (família com crianças e/ou adolescentes em
sua composição com renda per capta de até 178,00 e famílias extremamente pobres
com renda per capta de até 85,00):
a) Entrevista;
b) Preenchimento do formulário;
c) Lançar no sistema;
d) Aguardar a liberação caso esteja no perfil;
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e) Atualização cadastral a cada 6 meses;

5.1.2. Atendimento para o Id Jovem (renda familiar de até 2 salários mínimos):
a) Entrevista;
b) Preenchimento do formulário;
c) Visita domiciliar;
d) Lançar no sistema caso tenha perfil;
e) Beneficiário gera seu Id Jovem através do aplicativo ou site da Caixa.
5.1.3. Atendimento para a Tarifa Social de Energia (renda per capta de até meio
salário mínimo):
a) Entrevista;
b) Preenchimento do formulário se for cadastro novo ou verificar no cadastro se a
família possui o perfil do programa;
c) Elaboração da declaração para o beneficiário levar à Eletrobrás.
5.1.4. Atendimento para a Tarifa Social de Água (renda familiar de até 1 salário
mínimo e consumo mensal de até 20m³).
a) Entrevista;
b) Preenchimento do formulário se for cadastro novo ou verificar no cadastro se a
família possui o perfil do programa;
c) elaboração da declaração para o beneficiário levar à Águas de Ariquemes.
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5.1.5. Atendimento voltado ao INSS 5% (destinado a mulheres e homens
estritamente do lar com renda familiar de até 2 salários mínimos
a) Entrevista;
b) Preenchimento do formulário se for cadastro novo ou verificar no cadastro se a
família possui o perfil do programa;
c) Elaboração da declaração para o beneficiário levar ao INSS.
5.1.6 Atendimento voltado ao programa de isenção da taxa de concurso e ENEM
(renda familiar de até 3 salários mínimos ou renda per capta de até meio salário
mínimo:
a) Entrevista;
b) Preenchimento do formulário;
c) Lançamento no sistema para gerar o NIS.
5.1.7. Atendimento voltado ao Programa de Passe Livre Idoso Estadual (até 2
salários mínimos individual). Decreto Lei nº 1.307, de 15 de janeiro de 2004:
a) Recebimento das cópias dos documentos necessários;
b) Montagem do processo;
c) Encaminhamento do processo para o DER;
d) Retirada dos passes prontos junto ao DER;
e) Entrega ao idoso.
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5.1.8. Atendimento voltado ao programa de Passe Livre Idoso Federal (até 2 salários
mínimos familiar) Art. 39 do Estatuto do Idoso:
a) Preenchimento do formulário do Cadastro Único;
b) Após lançamento no sistema, aproximadamente 45 dias depois é possível gerar o
passe federal no Site do MDS;
c) Entrega do passe ao idoso.
5.1.9. Atendimento voltado ao programa de Passe Livre Deficiente Estadual (até 2
salários mínimos familiar):
a) Entrega dos requerimentos ao beneficiário;
b) Solicitação de laudos recentes;
c) Montagem do processo;
d) Encaminhamento do processo para o DER;
e) Retirada dos passes prontos junto ao DER;
f) Entrega ao beneficiário.
5.1.10. Atendimento voltado ao programa de Passe Livre Deficiente Federal (até 1
salário mínimo individual):
a) Entrega dos requerimentos ao beneficiário;
b) Solicitação de laudos recentes;
c) Montagem do processo;
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d) Encaminhamento do processo para o Ministério dos Transportes – Brasília;
e) Entregue na residência do beneficiário.
5.1.11. Atendimento para posterior encaminhamento para Banco de Alimentos:
a) Entrega da folha resumo para o beneficiário;
b) Encaminha-se ao CRAS.
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5.1.12. Anexos:

5.1.12.1. Anexo I - Formulário Principal
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5.1.12.2. Anexo II - Formulário avulso 01
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5.1.12.3. Anexo III - Formulário avulso 2
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5.1.12.4. Anexo IV - Declaração Tarifa Social de Energia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS
AV: Jamari – n° 4615 Setor : 02 – CEP 76873-125 – Ariquemes – RO –
Telefone (69) 3536-5322
DECLARAÇÃO
Declaro

para

os

fins

e

direitos

legais

_____________________________________
__________________

que

a

Srª
CPF:

NIS: _________________________ e Código

familiar: ________________________ está devidamente inscrita (o) no
Cadastro Único do município de Ariquemes-RO com a renda familiar
R$ ____________ e per capta R$ ______________ necessita fazer o
cadastramento do programa Tarifa Social de Energia.
Sem mais para o momento, retiro meus votos de estima e consideração.

Ariquemes, ___ de _________ de 20__.

_________________________________________
TÉCNICA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS
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5.1.12.5. Anexo V - Declaração Tarifa Social de Água

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS
AV: Jamari – n° 4615 Setor : 02 – CEP 76873-125 – Ariquemes – RO –
Telefone (69) 3536-5322
DECLARAÇÃO
Declaro

para

os

fins

e

direitos

legais

_____________________________________
__________________

que

a

Srª
CPF:

NIS: _________________________ e Código

familiar: ________________________ está devidamente inscrita (o) no
Cadastro Único do município de Ariquemes-RO com a renda familiar
R$ ____________ e per capta R$ ______________ necessita fazer o
cadastramento do programa Tarifa Social de Água.
Sem mais para o momento, retiro meus votos de estima e consideração.

Ariquemes, ___ de _________ de 20__.
__________________________________________
TÉCNICA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

5.1.12.6. Anexo VI - Declaração INSS 5%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS
AV: Jamari – n° 4615 Setor : 02 – CEP 76873-125 – Ariquemes – RO –
Telefone (69) 3536-5322
DECLARAÇÃO
1. Declaro

para

os

fins

________________________

e

direitos
CPF:

legais

que

a(o)

_______________

__________________ e Código familiar: ________________

Sr
NIS:

está

devidamente inscrita(o) no Cadastro Único do município de AriquemesRO, com a renda familiar de R$ ______ reais afim de receber o
desconto de 5% na contribuição do INSS 5%.
2. Sem mais para o momento, retiro meus votos de estima e consideração.

Ariquemes,_____ de __________ de 2018
_________________________________________
TÉCNICA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

5.1.12.7. Anexo VII - Fluxo do Sistema On-line
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5.1.12.8. Anexo VIII – Fluxo Operacional
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Sistema de Gestão do CRAS
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Prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos
territórios (deficiência alimentar, acompanhamento de prevenção à violência
doméstica

por

meio

de

campanhas),

por

meio

do

desenvolvimento

de

potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários,
e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.
2. Abrangência:
O CRAS tem capacidade de atendimento de até 5.000 famílias. No caso dos
municípios de médio e grande porte e metrópoles, faz-se necessário analisar se
todos os territórios têm 5.000 famílias, ou se a organização intraurbana do município,
em territórios de vulnerabilidade, acarretou constituição de alguns territórios menores
(devido a obstáculos geográficos, problemas sociais, dentre outros). Nesses casos,
podem ser implantados CRAS que referenciam até 2.500 famílias. Assim, o número
de famílias que vivem no território constitui parâmetro para a capacidade de
atendimento do CRAS. O quadro a seguir mostra que quanto mais famílias
referenciadas, maior deve ser a capacidade de atendimento/ano do CRAS.

3. Base Legal:
1) Constituição Federal de 1988;
2) Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993;
3) Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990;
4) Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004;
5) Política Nacional do Idoso - PNI/1994;
6) Estatuto do Idoso;
Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

7) Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989;
8) Legislação Federal, Estadual e Municipal que assegura direitos das pessoas com
deficiência;
9) Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB SUAS/2005;
10) Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB RH/2006;
11) Leis, decretos e portarias do MDS;
12) Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho com famílias,
segundo especificidades de cada profissão;
13) Legislações específicas das profissões regulamentadas;
14) Fundamentos teóricos sobre Estado, sociedade e políticas públicas;
15) Trabalho com grupos e redes sociais;
16) Legislação específica do Benefício de Prestação Continuada da Assistência
Social, Benefícios Eventuais e do Programa Bolsa-Família;
17) Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
18) Caderno de Orientações Técnicas do CRAS;
19) Cadernos de Orientações Técnicas do PAIF – Volumes I e II.
4. Conceitos:
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal
descentralizada da política de assistência social, responsável pela organização e
oferta de serviços da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF. Dada sua
capilaridade nos territórios, se caracteriza como a principal porta de entrada do
SUAS, ou seja, é uma unidade que possibilita o acesso de um grande número de
famílias à rede de proteção social de assistência social. Tem por objetivo prevenir a
ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio
do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. Esta
unidade pública do SUAS é referência para o desenvolvimento de todos os serviços
socioassistenciais de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS, no seu território de abrangência. Estes serviços, de caráter preventivo,
protetivo e proativo, podem ser ofertados diretamente no CRAS, desde que disponha
de espaço físico e equipe compatível. Quando desenvolvidos no território do CRAS,
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por outra unidade pública ou entidade de assistência social privada sem fins
lucrativos, devem ser obrigatoriamente a ele referenciados.
5. Competência e Responsabilidades:
O CRAS é um órgão/setor autônomo vinculado à Secretaria de Desenvolvimento
Social cujas competências são a articulação da rede sócio assistencial de proteção
social básica referenciada ao CRAS, promoção da articulação Inter setorial, e busca
ativa cujas responsabilidades são atribuídas ao Coordenador desse órgão.
Compete ao coordenador do CRAS:
a) Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a
implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica
operacionalizadas nessa unidade;
b) Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações
e a avaliação das ações, programas, projetos, serviços e benefícios;
c) Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para
garantir a efetivação da referência e contra referências;
d) Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a
participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços
ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território;
e) Definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão,
acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS;
f) Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da
rede sócio assistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento,
monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de
proteção social básica da rede sócio assistencial referenciada ao CRAS;
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g) Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios sócio
assistenciais na área de abrangência do CRAS;
h) Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teóricometodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência;
i) Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos
dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários;
j) Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencializarão da rede sócio
assistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede;
k) Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais
existentes no território (lideranças comunitárias, associações de bairro);
l) Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o
envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioassistenciais
referenciados, encaminhando-os à Secretaria Municipal (ou do DF) de Assistência
Social;
m) Participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS;
n) Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar a
Secretaria de Assistência Social (do município ou do DF);
o) Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do
CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria de Assistência Social (do
município ou do DF);
p) Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de
Assistência Social (do município ou do DF), contribuindo com sugestões estratégicas
para a melhoria dos serviços a serem prestados;
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6. Procedimentos:
6.1. Recepção – Acolhimento, informações, orientações e encaminhamento do
usuário para os técnicos do CRAS que será distribuído de acordo com a
particularidade da demanda para um membro da equipe CRAS que está preparada
para assistência nos seguintes moldes:
6.1.1. Equipe CRAS volante: trabalham nas áreas de difícil acesso, zona rural e
zonas periféricas urbana.
6.1.2. Equipe PAIF: uma assistente social e uma psicóloga que exercem
atendimento psicossocial e outra assistente social que exerce o atendimento com os
benefícios eventuais como, assistência alimentar, urna funeral, passagens.
6.1.3. Ambos os componentes das equipes promovem os atendimentos de demanda
espontânea (quando o órgão é requerido por qualquer usuário).
6.1.4. Se o encaminhamento for direcionado à Assistente Social responsável pelos
benefícios eventuais, esta tem como competência o atendimento das demandas a
seguir elencadas:
6.1.4.1. Auxílio Cesta básica:
a) Atendimento para família em situação de pobreza ou extrema pobreza conforme
valor definido pelo governo federal;
b) Entrevista;
c) Visita domiciliar;
d) Se aprovado, a família recebe a cesta por um período de no máximo 03 meses
seguidos ou alternados no prazo de 01 ano.
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e) Se não aprovado o pedido é arquivado devidamente justificado com o relatório da
assistente social.
6.1.4.2. Auxílio passagem:
a) O pedido é efetuado por demanda espontânea;
b) É feito a escuta pela assistente social;
c) Aprovado, a assistente social elabora parecer de aprovação;
d) De acordo com dia e hora de embarque, este é acompanhado pela assistente
social ou um representante da Secretaria.
e) não aprovado, o processo é arquivado.
6.1.4.3. Auxílio funeral:
a) O pedido é efetuado por demanda espontânea;
b) É feito a escuta pela assistente social;
c) Aprovado, a assistente social elabora parecer de aprovação;
e) Não aprovado, o processo é arquivado.
6.1.4.4. Auxílio natalidade:
a) atendimento para família em situação de pobreza ou extrema pobreza conforme
valor definido pelo governo federal;
b) Entrevista;
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c) Inserção da gestante em grupos de convivência e fortalecimento de vínculo no
período de 15 dias.
d) Após a participação no grupo de convivência e fortalecimento de vínculo entregase o kit natalidade.
6.1.4.5. Auxílio moradia:
a) Atendimento de família atingida por ações climáticas, catástrofes ambientais ou
por necessidade do poder público;
b) O pedido é efetuado por determinação judicial ou órgãos competentes;
c) Visita in loco pela assistente social para elaboração de relatório social;
d) Se aprovado, toda documentação é enviada ao setor de gerência de compras e
processos para abertura de processo administrativo.
6.1.5. A concessão de benefícios eventuais irá preconizar famílias que se encaixam
nas leis e critérios federais e municipais vigentes.
6.1.6. São atribuições dos profissionais ao receber o usuário na busca de assistência:
a) Visitas domiciliares;
b) Acolhida, oferta de informações e realizações de encaminhamentos a famílias
usuárias do CRAS;
c) Elaboração de estudos e pareceres sociais;
d) Realização de encaminhamentos para rede sócio assistencial.
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6.1.7. No atendimento às famílias beneficiárias do CRAS, os procedimentos de
rotina aplicados são os seguintes:
6.1.7.0. Após passarem pela recepção e fazer a ficha de atendimento:
a) Entrevistas iniciais com formulário específico, padronizado para tal;
b) Diagnostico social;
c) Plano Individual de Acompanhamento Familiar, preenchendo o PIA que contem
perguntas pré-elaboradas, junto com a família para traçar a metodologia e os
objetivos a serem alcançados;
d) Relatório Social ou Psicossocial;
e) Campanhas ou eventos comunitários;
f) Orientação e encaminhamentos de apoio para obtenção de documentos;
g) Elaboração de projetos sociais que forem pertinentes de acordo com a demanda
levantada nos atendimentos, com a participação das famílias visando o
fortalecimento dos vínculos familiar;
h) Cursos profissionalizantes de diversas áreas escolhidos com a participação e de
acordo com o interesse da comunidade e disponibilidade do município ofertados às
famílias através da equipe contratada para o ASSESSUAS;
i) Encaminhamentos das famílias atendidas pela equipe técnica do CRAS para rede
sócio assistencial e de proteção de acordo com a necessidade individual de cada
uma;
j) Acompanhamento familiar para famílias que apresentem a necessidade de
prevenção e fortalecimento de vínculos familiar e comunitário que chegam ao CRAS
por demanda espontânea, busca ativa ou encaminhadas pelo órgão de direito
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(Ministério Público, Tribunal de Justiça, Conselho Tutelar), pela rede soco
assistencial e demais políticas públicas;
k) Atendimento individual/ familiar.
6.18. Atendimento do PAIF:
a) O Usuário chega ao atendimento PAIF por diversas maneiras:
I. através de busca ativa;
II. Por demanda espontânea;
III. Encaminhamento de outros setores;
IV. Encaminhamento da rede sócio assistencial.
b) Recepção: acolhida, preenchimento da ficha.
c) Encaminhado para estudo social com os técnicos do PAIF – assistente social e
psicóloga, podendo a atuação de tais profissionais se dar da seguinte forma:
I. Acompanhamento podendo ser particularizado ou em grupo;
II. Ações por meio de oficinas com as famílias;
III. Ações particularizadas;
IV. Ações comunitárias;
V. Encaminhamentos.
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d) Após o acompanhamento se alcançado os objetivos propostos no plano de
acompanhamento, faz se o encerramento do acompanhamento família.
6.19. Atendimento no centro de convivência IDADE VIVA (idosos):
a) O Usuário chega ao centro de convivência IDADE VIVA por diversas maneiras:
I. através de busca ativa;
II. Por demanda espontânea;
III. Encaminhamento de outros setores;
IV. Encaminhamento da rede sócio assistencial.
b) Recepção: acolhida, preenchimento da ficha.
c) Recepcionado pelo CRAS, o interessado será encaminhado para a equipe do
PAIF para inclusão no SCFV (centros de convivência e fortalecimento de vinculo);
d) Recepcionado pelo CREAS, o interessado é encaminhado à equipe do PAEFI
para inclusão no SCFV (centros de convivência e fortalecimento de vinculo);
e) Caso possua o perfil para ser enquadrado no Centro de Convivência o
interessado é encaminhado e incluso nas atividades dos centros de convivência e
fortalecimento de vinculo;
f) O interessado será acompanhado pela equipe do PAIF/ PAEFI e pela equipe do
centro de convivência.
g) São desenvolvidas várias atividades tais como:
I. Oficinas;
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II. Palestras;
III. Danças;
IV. Artesanatos;
V. Acompanhamento médico;
VI. Ginástica na piscina;
VII. Passeios;
VIII. Piqueniques;
IX. Acompanhamento psicossocial;
X. Conscientização e fortalecimento de Vínculos dentre outros.
6.20. Atendimento nos centros de convivência ESPAÇO CONVIVER (crianças de 6 a
16 anos)
a) O Usuário chega ao atendimento no centro de convivência ESPAÇO CONVIVER
por diversas maneiras:
I. através de busca ativa;
II. Por demanda espontânea;
III. Encaminhamento de outros setores;
IV. Encaminhamento da rede sócio assistencial.
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c) Recepcionado pelo CRAS, o interessado será encaminhado para a equipe do
PAIF para inclusão no SCFV (centros de convivência e fortalecimento de vinculo);
d) Recepcionado pelo CREAS, o interessado é encaminhado à equipe do PAEFI
para inclusão no SCFV (centros de convivência e fortalecimento de vinculo);
e) Caso possua o perfil para ser enquadrado no Centro de Convivência o
interessado é encaminhado e incluso nas atividades dos centros de convivência e
fortalecimento de vinculo;
f) O interessado será acompanhado pela equipe do PAIF/ PAEFI e pela equipe do
centro de convivência.
g) São desenvolvidas várias atividades tais como:
I. Oficinas de Artesanato;
II. Oficinas de Balé;
III. Atividades esportivas;
IV. Atividades aquáticas;
V. Atividades de prevenção;
VI. Conscientização e fortalecimento de Vínculos.
6.2. CRAS – VOLANTE (psicóloga e assistente social)
a) Presta serviços de Proteção Social Básica em territórios extensos, isolados, áreas
rurais e de difícil acesso, é responsável por realizar a busca ativa das famílias que
vivem nesses locais, distantes da unidade física, ou dispersas no território.
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b) As atividades do CRAS – VOLANTE são desenvolvidas da seguinte forma:
I. Atendimento particularizado de famílias ou indivíduos;
II. Atendimento em atividade coletiva de caráter continuado e não continuado;
III. Concessão de benefícios eventuais;
IV. Ações e oficinas com as famílias, ações particularizadas, ações comunitárias e
encaminhamentos.
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Sistema de Gestão do CREAS
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O desenvolvimento do trabalho social no CREAS pressupõe escuta
qualificada e compreensão da situação vivenciada por cada família/individuo,
considerando seu contexto de vida familiar, social, histórico, econômico e cultural. O
CREAS é uma unidade pública integrante do Sistema Único de Assistencial Social
(SUAS). Essa unidade oferta de forma continuada os Serviços da Proteção Social
Especial de média complexidade.
2. Abrangência
Nos serviços ofertados pelo CREAS podem ser atendidas famílias e
indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos, em
conformidade com as demandas identificadas no território, tais como tais como:
violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração
sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção;
situação de rua; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em
decorrência

da

orientação

sexual

e/ou

raça/etnia;

descumprimento

de

condicionalidades do Programa Bolsa Família em decorrência de situações de risco
pessoal e social, por violação de direitos, cumprimento de medidas socioeducativas
em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade
por adolescentes, dentre outras.
3. Base Legal
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Conselho
Nacional de Assistência Social. Decreto LOAS. Brasília, 2012.
______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria
Nacional de Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social PNAS/2004.
______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria
Nacional de Assistência Social. Norma Operacional Básica SUAS. Brasília, 2012.
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______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Sistema Único da
Assistência Social. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS
NOB-RH/SUAS. Brasília: Secretaria Nacional de Assistência Social, 2006.
______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais. Texto RESOLUÇÃO nº 109, de 11 de
Novembro de 2009. Publicada no Diário Oficial da União em 25 de novembro de
2009. Brasília, 2009.
______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria
Nacional de Assistência Social. Departamento de Proteção Social Especial.
Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência SocialCREAS. Brasília, 2011.
4. Conceitos
Acolhida – Como importante dimensão inerente ao trabalho social nos serviços
ofertados pelo CREAS, o acolhimento tem como finalidade a escuta sensível, o
estabelecimento de vínculo entre a família e/ou individuo com a equipe técnica e a
apresentação do serviço.
5. Competência e Responsabilidade
Apresenta-se, abaixo, as principais atribuições do coordenador, dos técnicos e
demais profissionais que compõe a equipe do CREAS.
5.1. Coordenador:
a) Coordenar a equipe do CREAS e a execução dos serviços disponibilizados na
unidade;
b) Articular, acompanhar e avaliar a implementação dos serviços de Proteção Social
Especial de Média Complexidade operacionalizados no CREAS;
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c) Estabelecer fluxo de informações entre profissionais de sua equipe de trabalho e
desses com os demais serviços da rede;
d) Acompanhar e avaliar os procedimentos para a garantia de referência e
contrarreferência com o CRAS;
e) Definir com a equipe, o fluxo de atendimento das famílias e indivíduos com
direitos violados em decorrência de situações de violência e a padronização de
procedimentos internos de execução dos serviços;
f) Definir com a equipe, as ferramentas teórico-metodológicas e práticas sociais de
trabalho com as famílias e indivíduos com direitos violados em decorrência de
situações de violência;
g) Elaborar, em conjunto com a equipe, o plano de ação para execução dos serviços
de Proteção Social Especial de Média Complexidade que competem ao CREAS;
h) Avaliar sistematicamente, com a equipe, a eficácia, eficiência e os impactos dos
serviços especializados executados nos CREAS, para a superação da situação de
violência;
i) Realizar reuniões periódicas com os profissionais para discussão de casos,
acompanhamento

das

atividades

desenvolvidas,

dos

serviços

ofertados

e

encaminhamentos realizados;
j) Manter atualizada, em conjunto com a equipe, a inclusão das informações
referente aos atendimentos em sistema de informações;
k) Elaborar o relatório de gestão e portfólio do CREAS;
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l) Acompanhar a tramitação da documentação (relatório, parecer, ofícios), relativos à
sua área de atuação, realizando orientações e encaminhamentos necessários de
acordo com fluxo;
m) Promover e participar de reuniões periódicas com representantes da rede
prestadora de serviços, visando contribuir com o órgão gestor na articulação e
avaliação dos serviços e acompanhamento dos encaminhamentos efetuados;
- Participar de comissões, fóruns, comitês, rede locais de defesa e promoção de
direitos;
n) Viabilizar e incentivar a discussão teórica, junto a equipe de trabalho, visando
implementação de ações e serviços disponibilizados na unidade de atendimento;
o) Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos
humanos da Unidade;
p) Garantir a articulação da equipe, na elaboração e definição de plano de
atendimento especializado com famílias público alvo do CREAS;
q) Acompanhar todas as ações desenvolvidas no CREAS, garantindo o cumprimento
das metas previstas no Plano de Governo.
5.2. Assistente social:
a) Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de
informações e orientações;
b) Planejar e executar as intervenções de caráter psicossocial, em conjunto com o
psicólogo, utilizando como instrumentos de trabalho entrevistas, visitas domiciliares e
institucionais, atendimento individual, familiar e em grupo, reuniões para discussão
de casos, entre outros;
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c) Promover ações de prevenção à violência e de mobilização e enfrentamento, por
meio de palestras, capacitações e seminários, tendo como público alvo a população
e profissionais da Rede de Proteção Social;
c) Prestar atendimento psicossocial, em conjunto com o psicólogo, a indivíduos e
famílias com direitos violados em decorrência de situações de violência vivenciadas;
d) Avaliar junto com o indivíduo ou família a situação de violência e seu histórico na
família, os riscos enfrentados, a motivação para buscar uma transformação da
situação, os limites e possibilidades e os recursos sociais e familiares;
e) Prestar orientações individual e/ou familiar, dentro de sua área de competência;
f) Realizar o acompanhamento dos indivíduos e famílias atendidas, promovendo o
suporte a elas; potencializando-as em sua capacidade de proteção e favorecendo a
reparação da situação de violência vivida;
g)

Realizar

estudos

socioeconômicos

das

famílias

atendidas

visando

o

encaminhamento para acesso a benefícios e serviços disponíveis;
h) Realizar levantamento de serviços ou recursos disponíveis na comunidade para
possível utilização pelos indivíduos e famílias atendidas;
i) Realizar encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção
integral dos indivíduos e famílias atendidas e; as notificações obrigatórias e
compulsórias;
j) Monitorar os encaminhamentos realizados, avaliando sua efetividade;
k) Facilitar o acesso dos indivíduos e famílias a rede social de apoio, buscando a
inclusão e o alcance da cidadania;
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l) Registrar os atendimentos e intervenções realizadas em formulário próprio,
conforme modelo adotado pelo CREAS;
m) Atuar no Serviço Especializado em Abordagem Social, quando necessário;
n) Realizar ações visando à articulação com a Rede de Proteção Social;
o) Elaborar relatórios informativos acerca dos atendimentos prestados sempre que
necessário ou solicitado;
p) Participar da construção do Plano de Acompanhamento Individual ou Familiar,
juntamente com o psicólogo e com a família ou indivíduo;
q) Participar de reuniões técnicas, de equipe ou Rede de Proteção Social, sempre
que necessário ou convocado, contribuindo nas discussões;
r) Realizar o acompanhamento de instituições socioassistências à luz da legislação
pertinente, tendo em vista a qualificação dos serviços prestados, emitindo relatórios
sempre que houver necessidade ou for solicitado;
s) Compartilhar as informações relevantes e necessárias com os demais
profissionais da equipe interdisciplinar, resguardando o caráter sigiloso do trabalho
sem deixar de qualificar o serviço prestado;
t) Atuar em conjunto com o psicólogo visando ao planejamento e operacionalidade
dos atendimentos em grupo;
u) Assessorar tecnicamente em assuntos de sua competência;
v) Contribuir para o desenvolvimento do Serviço Social como campo científico de
conhecimento e de prática na Assistência Social, principalmente no CREAS,
podendo resultar em produções teóricas relevantes a área de atuação.
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x) Realizar atendimentos emergenciais, procedendo ao acompanhamento para os
encaminhamentos necessários;
y) Elaborar relatório informativo sobre os atendimentos sempre que solicitado;
w) Realizar visitas domiciliares e institucionais sempre que houver necessidade;
z) Manter organizados os prontuários das famílias e indivíduos e arquivos;
aa) Realizar estudos e pesquisas sociais;
bb) Acompanhar, orientar e avaliar os estagiários de serviços sociais, bem como,
elaborar o Plano de trabalho com sua proposta de supervisão e o respectivo
cronograma de realização desta atividade, conforme: Política Nacional de Estágio
(PNE) na área do Serviço Social; Resolução 533/2008 do CFESS e Lei 11.788/2008;
cc) Executar outras atividades pertinentes a sua área de atuação.
5.3. Psicólogo:
a) Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de
informações e orientações;
b) Planejar e executar as intervenções de caráter psicossocial, utilizando como
instrumentos

de

trabalho

entrevistas,

diagnósticos,

visitas

domiciliares

e

institucionais, atendimentos individuais e em grupo, reuniões para discussão de
casos, entre outros;
c) Promover ações de prevenção à violência por meio de palestras, capacitações e
seminários, tendo como público alvo a população e profissionais da Rede de
Proteção Social;
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d) Prestar atendimento psicossocial a indivíduos e famílias com direitos violados em
decorrência de situações de violência vivenciadas;
e) Prestar orientações individual e/ou familiar, dentro de sua área de competência;
f) Realizar o acompanhamento dos indivíduos e famílias atendidas, promovendo o
suporte a elas; potencializando-as em sua capacidade de proteção e favorecendo a
reparação da situação de violência vivida;
g) Realizar encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção
integral dos indivíduos e famílias atendidas e; as notificações obrigatórias e
compulsórias;
h) Monitorar os encaminhamentos realizados, avaliando sua efetivadade;
i) Registrar os atendimentos e intervenções realizadas em formulário próprio,
conforme modelo adotado pelo CREAS;
j) Elaborar relatórios informativos acerca dos atendimentos prestados sempre que
necessário ou solicitado;
k) Realizar visitas domiciliares ou institucionais sempre que necessário;
l) Participar da construção do Plano de Acompanhamento Individual ou Familiar,
juntamente com o assistente social e com a família ou indivíduo;
m) Participar de reuniões técnicas, de equipe ou Rede de Proteção Social, sempre
que necessário ou convocado, contribuindo nas discussões;
n) Atuar no Serviço Especializado em Abordagem Social, quando necessário;
o) Realizar ações visando à articulação com a Rede de Proteção Social;

Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

105

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

p) Realizar o acompanhamento de instituições socioassistencias à luz da legislação
pertinente, tendo em vista a qualificação dos serviços prestados, emitindo relatórios
sempre que necessário ou for solicitado;
q) Compartilhar as informações relevantes e necessárias com os demais
profissionais da equipe interdisciplinar, resguardando o caráter sigiloso do trabalho
sem deixar de qualificar o serviço prestado;
r) Atuar em conjunto com o assistente social visando ao planejamento e
operacionalidade dos atendimentos em grupo;
s) Contribuir para o desenvolvimento da Psicologia como campo científico de
conhecimento e de prática na Assistência Social, principalmente no CREAS,
podendo resultar em produções teóricas relevantes a área de atuação;
t) Manter organizados os prontuários das famílias e indivíduos e arquivos;
u) Acompanhar, orientar e avaliar os estagiários de psicologia, bem como, elaborar o
Plano de trabalho com sua proposta de supervisão e o respectivo cronograma de
realização desta atividade, conforme a Lei 11.788/2008.
v) Realizar estudos e pesquisas sociais;
w) Executar outras atividades pertinentes a sua área de atuação no CREAS.
5.4. Orientador Social:
a) Recepção e oferta de informações às famílias do CREAS;
b) Realização de abordagem de rua e/ou busca ativa no território;
c) Participação das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliação
de processos, fluxos de trabalho e resultados;
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d) Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do
CREAS.
5.5. Auxiliar Administrativo:
a) Recepção e oferta de informações às famílias do CREAS;
b) Receber e despachar documentos, registrando-os nos livros de registros;
c) Solicitação de documentos para abertura de prontuário;
d) Encaminhamento;
e) Realizar agendamentos por meio de contatos telefônicos e/ou solicitação de
comparecimentos;
f) Abertura de prontuário: organização da pasta e registro no livro de prontuário;
g) Organizar os portuários ativos e arquivados;
h) Registrar os atendimentos e visitas domiciliares realizados no CREAS;
i) Registrar os procedimentos na ficha de acompanhamento e/ou gerenciamento de
casos;
j) Participar de reuniões de equipe quando convocado;
k) Digitar relatórios, ofícios, memorandos entre outros documentos;
l) Rotinas administrativas da unidade, relacionadas a seu funcionamento e relação
com o órgão gestor e com a rede.
5.6 Estagiário:
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a) Participação das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliação
de processos, fluxos de trabalho e resultados;
b) Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do
CREAS;
c) Executar as atividades contidas no Plano de Trabalho proposto pelo supervisor de
estágio.
6. Procedimentos
6.1. Recepção/Pré atendimento
6.1.1. Na chegada ao CREAS a família ou indivíduo expõe sua solicitação;
6.1.2. O primeiro contato da família ou indivíduo com o CREAS, são ouvidas suas
necessidades e verificando se possuem perfil para acompanhamento no CREAS.
Em seguida é averiguado se estão cadastrados no Cadastro Único do Governo
Federal;
6.1.3. Se a demanda não for por serviços ofertados no CREAS, são realizados
orientação e encaminhamento a outros serviços;
6.1.4. Quando a demanda for por serviços do CREAS, é solicitado as
documentações para abertura de prontuário e verificada a situação cadastral da
família no Cadastro Único;
6.1.5. Se a família já estiver com as documentações necessárias e já está
cadastrada no Cadastro Único, realiza-se a abertura do prontuário;
6.1.6. Se não estiver de posse dos documentos deve ser agendada outra data para
abertura do prontuário;
6.1.7. Se não for cadastrada deve ser realizado encaminhamento para o Cadastro
Único;
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6.1.8. Em seguida, é feito o agendamento para acolhimento e entrevistas iniciais
com a equipe técnica. Bem como, realizado o registro do pré-atendimento.
6.1.9. Em caso de denúncias, os seguintes procedimentos devem ser observados:
a) Coleta de informações;
b) Agendamento para atendimento e/ou visita domiciliar;
c) Visita domiciliar para verificar se a denúncia procede;
d) Se a denúncia não procede o técnico faz relatório (se necessário) e dar baixa. Em
seguida o auxiliar administrativo realiza o arquivamento do prontuário;
e) Se a denúncia procede o técnico realiza a notificação e o auxiliar administrativo
realiza os procedimentos mencionados no quadro acima a respeito da abertura de
prontuário e registro de atendimento.
6.1.10. Em caso de situações emergenciais, os procedimentos seguintes devem ser
observados:
a) Nas situações de emergência trazidas pela pessoa ou família, é feito o
atendimento

imediato

e

são

realizados

os

encaminhamentos

necessários,

garantindo-lhes o acesso aos direitos sociais no menor tempo;
b) Quanto a abertura do prontuário e registro do atendimento, são realizados os
mesmos procedimentos citados acima, antes ou após o atendimento técnico.
6.1.11 Durante o pré atendimento, os seguintes instrumentos, poderão ser utilizados:
a) Formulário de encaminhamento;
b) Lista dos documentos necessários para abertura do prontuário;
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c) Solicitação de comparecimento;
d) Agenda Eletrônica;
e) Prontuário;
f) Formulário de denúncia;
g) Notificação;
h) Banco de dados;
i) Atendimento e visita domiciliar.
6.1.12. Nos processos de acolhida, os seguintes procedimentos deverão ser
aplicados:
a) Registra-se o atendimento ou visita domiciliar;
b) É realizado o atendimento ou visita domiciliar;
c) Agendamento para acompanhamento;
d) Registra-se as informações na ficha de acompanhamento e/ou gerenciamento de
casos.
e) Durante o acolhimento, os seguintes instrumentos, poderão ser utilizados:
f) Registro de Atendimento diário ou Registro de Visita Domiciliar;
g) Atendimento ou visita domiciliar;
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i) Agenda Eletrônica;
j) Solicitação de comparecimento;
k) Ficha de acompanhamento e/ou gerenciamento de casos.
6.1.14 Os primeiros contatos com a família são para conhecimento detalhado de sua
estrutura, desse modo, é realizado o Estudo Diagnóstico que identificará as questões
chaves sobre o sistema familiar.
6.1.15 Pelo Estudo de Diagnóstico o técnico selecionará as melhores formas de
acompanhamento da família atendida por meio do Plano de Acompanhamento
Familiar/Individual.
6.1.16 Os procedimentos a seguir deverão ser aplicados durante o acompanhamento:
a) Registra-se o atendimento ou visita domiciliar;
b) É realizado o atendimento ou visita domiciliar. Nesse momento são prestadas
informações e realizados encaminhamentos emergenciais, bem como, o Diagnostico
Social e Plano de Acompanhamento. Todas as informações obtidas devem ser
registradas no prontuário SUAS;
c) Agendamento para acompanhamento;
d) Responde ao órgão que encaminhou o caso;
e) Registram-se as informações na ficha de acompanhamento e/ou gerenciamento
de casos.
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6.1.17. No processo de desligamento devem ser realizados dois tipos de avaliação
do trabalho. Avaliação da situação pontual da família atendida, frente ao fenômeno
de violência que desencadeou a intervenção do CREAS e a Avaliação do projeto
CREAS e seus resultados como serviço disponibilizado à
população.
6.1.18 Os procedimentos a seguir devem ser aplicados durante o desligamento:
a) Registra-se o atendimento ou visita domiciliar;
b) É realizado o atendimento ou visita domiciliar;
c) Registra-se o motivo pelo desligamento (evasão, desistência, mudança ou
avaliação técnica) no prontuário;
d) Encaminhamento para o CRAS se necessário;
e) Responde ao órgão que encaminhou o caso;
e) Registra-se as informações na ficha de acompanhamento e/ou gerenciamento de
casos;
f) Arquiva o prontuário.
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Créditos Adicionais
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1.

Finalidade

Os créditos adicionais tem por finalidade autorizar despesas não previstas
anteriormente no plano de trabalho.
2.

Abrangência

Tem por abrangência o Orçamento Anual de todas as unidades que integram o
Poder Executivo Municipal.
3.

Base Legal



Art. 165 E 167, Constituição Federal;



Art. 121, Lei Orgânica do Município de Ariquemes.



Diversas normas também tratam do referido mecanismo:



Art. 40 a 46, Lei Federal nº 4.320/64.



Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.



Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Ariquemes - LDO -

aprovadas anualmente.


Lei Orçamentária Anual do Município – aprovada anualmente.



Decretos Municipais que dispõem sobre a execução orçamentária e

financeira para cada exercício;


Manual de Créditos Adicionais, instituído por Portaria do Secretário

Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Anexo I).
4.

Conceitos
Orçamento é um produto do Sistema de Planejamento que define as

ações

a

serem

desenvolvidas

em

determinado

exercício.

Durante

a

implementação dos programas de trabalho podem ocorrer situações ou fatos
novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária, e
que exigem a atuação do Poder Público. Para garantir ajustes ao orçamento
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durante sua execução, foi regulamentado na Lei 4.320/64 em seu artigo 40, o
dispositivo legal denominado “crédito adicional”.
Créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento (Lei nº 4.320/64, art. 40).
Assim, permitem o reforço e a abertura de novas dotações para ajustar o
orçamento aos objetivos a serem atingidos pelo Governo.
5.

Responsabilidades
Compete à Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão, setor de

Orçamento e Finanças controlar e acompanhar a execução da presente Norma de
Procedimento.
Compete à Unidade Executora acompanhar e responder sobre matéria inerente à
sua competência.
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. Ao receber a Solicitação de crédito adicional pelas Secretarias, o Setor
de Orçamento e Finanças deverá observar se as alterações implicarem em
alteração da programação financeira, e se o interessado procedeu e obteve
aprovação do replanejamento financeiro dos valores acrescidos e/ou anulados
juntamente com a Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ. Essa aprovação é
condição para efetivação do crédito adicional.
6.2. Este procedimento deve ser efetivado sempre que a suplementação for
resultante das hipóteses seguintes:
a)

remanejamento de dotações entre unidades orçamentárias(transposição);

b)

remanejamento de dotações entre grupos de despesa;

c)

incorporação de recursos provenientes de excesso de arrecadação de

recursos do tesouro ou próprios;
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d)

incorporação de recursos provenientes de superávit financeiro;

e)

incorporação de recursos provenientes de convênios;

f)

abertura de crédito especial.

6.3. Observância dos procedimentos descritos a seguir que aplicam-se às
solicitações de alterações dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social que
ocorrem por meio de crédito suplementar e são formalizadas por Decreto do
Executivo. Assim, nesta modalidade de crédito, devem ser submetidas à
SEMPOG as seguintes alterações:
a)

Remanejamento

de

dotações

entre

unidades

orçamentárias

(transposição); Remanejamento de dotações entre categorias econômicas;
b)

Remanejamento de dotações entre projetos, atividades e operações

especiais; Remanejamento de dotações entre regiões de planejamento;
c)

Remanejamento de dotações entre grupos de despesas ou inclusão de

grupo de despesa em ação já existente;
d)

Incorporação de recursos provenientes de excesso de arrecadação,

inclusive de convênios; Incorporação de recursos provenientes de superávit
financeiro;
e)

Operação de crédito.

6.4. O Setor de Orçamento e finanças, somente receberá as solicitações de
créditos suplementares até a data limite para execução orçamentária e
financeira, a serem observadas no encerramento do exercício, conforme ato
conjunto da SEMPOG e SEMFAZ.
6.5. As solicitações de créditos suplementares são iniciadas na unidade
orçamentária, mediante acesso online ao SEI,com a inclusão de processo de
abertura de crédito adicional por usuário habilitado.
6.6. Concluída esta etapa, e para possibilitar sua análise, o processo deve
ser encaminhado à SEMPOG, somente via sistema, pelo ordenador de
despesa da unidade orçamentária.
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6.7. Deve ser observado que o pedido de suplementação orçamentária
compreende:
a.

Proposta de alteração orçamentária, especificando as dotações a

serem suplementadas/anuladas;


Justificativa das alterações propostas, a ser apresentada para cada

projeto/atividade/operação especial a ser suplementada /anulada, que deverá
ser apresentada de forma clara e objetiva quanto à suplementação, as
razões que deram origem à insuficiência de dotação orçamentária no
respectivo projeto/atividade/operação especial.
b. Deve ser abordado um ou mais dos seguintes aspectos, conforme a
situação:


Se houve sub dimensionamento de recursos na LOA; em caso

afirmativo, quais os motivos;


Se houve necessidade de incrementar a ação para garantir o alcance

da meta; em caso afirmativo, como se deu esse incremento;
Se



houve

redimensionamento quantitativo e/ou qualitativo do produto (bem/serviço).


Ajuste das metas físicas das ações envolvidas.

6.8. Os efeitos sobre a execução do respectivo projeto/atividade/operação
especial a ser suplementado, e as possíveis alterações da meta física devem
ser abordados os seguintes aspectos:
a) Quais os resultados esperados com a suplementação para o alcance da
meta física e do objetivo da ação/programa;
b) Quais as implicações do não atendimento do pleito.
c) Quanto à anulação:
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1. As conseqüências do cancelamento das dotações propostas sobre a
execução

da

programação

prevista

para

o

respectivo

projeto/atividade/operação especial, e as possíveis alterações da meta física;
2.

Quais as implicações do cancelamento para o alcance da meta e do

objetivo da ação/programa;
3.

Se haverá comprometimento da meta física em termos qualitativos

e/ou quantitativos; em caso afirmativo, como e quanto;

4.

Se os recursos foram superestimados e, em caso afirmativo, qual o

motivo;

5.

Se houve redimensionamento da estratégia de implementação que leva

à economia de recursos e, em caso afirmativo, explicar de forma sucinta tais
mudanças.

6.9. A análise da solicitação pela SEMPOG depende da apreciação dos
seguintes documentos:
a) Suplementação por incorporação de recursos provenientes de excesso de
arrecadação (exceto os recursos ordinários do Tesouro- fonte 100);
b)

Solicitar à Gerência de Contabilidade da SEMFAZ o levantamento de

possível excesso de arrecadação, a qual utiliza metodologia própria para esse
levantamento;
c)

Suplementação à conta de superávit financeiro apurado em balanço

patrimonial do exercício anterior;
d)

A Controladoria Geral do Município – CGM deverá encaminhar parecer

técnico favorável. O referido parecer deve ser solicitado diretamente à CGM pela
unidade orçamentária interessada, antes da inclusão do processo no SEI.
6.10. Suplementação decorrente de recursos de operação de crédito:
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6.10.1. Encaminhar cópia da publicação da lei autorizativa da contratação da
operação de crédito e, em algumas situações, do contrato assinado;
6.11. Incorporação de recursos provenientes de Convênios celebrados na
esfera Intergovernamental:
6.11.1.

Encaminhar instrumento legal, devidamente assinado, e/ou

comprovante de depósito em conta específica de convênio, para verificação
de valores e vigência, conforme informações constantes do Sistema de
Gerenciamento de Convênio- SIGCON.
6.12. Quando o processo de suplementação se enquadrar em uma das
hipóteses deste Manual, após a análise e confirmação do crédito pela
SEMPOG,

a

unidade

orçamentária

deverá

registrar

a

proposta

de

replanejamento financeiro.
6.13. Ao registrar a proposta de replanejamento a unidade orçamentária
deverá indicar o tipo de prioridade para aprovação da mesma, ou seja, se
esta é judicial (necessita ser aprovada imediatamente), normal (pode ser
aprovada no prazo e 3 a 5 dias) ou urgente (pode ser aprovada no prazo de
1 a 2 dias).
6.15. Em seguida, a proposta de replanejamento financeiro deve ser
encaminhada à SEMFAZ, através de memorando, que emitirá parecer no
sentido de aprovar, devolver para ajustes ou rejeitar a proposta. Em função
da fonte de recursos que estiver sendo alterada, o replanejamento financeiro,
após seu encaminhamento, poderá dispensar análise prévia, sendo aprovado
automaticamente pela SEMFAZ.
6.16. A critério da SEMFAZ poderão ocorrer alterações na sistemática de análise
e aprovação das diversas fontes de recursos durante a execução do orçamento.
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6.17. Quando se tratar de suplementação por transposição, o replanejamento
financeiro deve ser elaborado pelas duas unidades orçamentárias envolvidas
– pela unidade solicitante quanto aos recursos a serem suplementados, e
pela unidade concedente quanto aos recursos a serem anulados.
6.18. O processo de crédito adicional, caso não atenda aos requisitos
técnicos e/ou legais, poderá ser indeferido ou devolvido à unidade
orçamentária solicitante para os ajustes que se fizerem necessários à análise
e efetivação do crédito pela SEMPOG.
6.19. Os procedimentos a seguir descritos orientam a abertura de crédito
especial, desde sua solicitação pela unidade orçamentária interessada até
sua efetivação pela SEMPOG. Nesta modalidade de crédito devem ser
submetidos à SEMPOG os pedidos de inclusão nos orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social de projeto, atividade ou operação especial e de região de
planejamento.
6.20. As solicitações de crédito especial podem ser encaminhadas à SEMPOG
em qualquer período do exercício, sempre que se fizerem necessárias.
6.21. Devem ser observadas as mesmas disposições já mencionadas,
quanto às condições para cancelamento de dotações previstas para pessoal
e encargos sociais e serviços da dívida para atender créditos especiais com
outras finalidades.
6.22. A formalização da solicitação deve ser encaminhados à SEMPOG
acompanhadas com os seguintes documentos:
a)

Memorando dirigido ao Secretário de Planejamento;

b)

Justificativa detalhada da necessidade do crédito;

c)

Formulário para Solicitação de crédito Especial (modelo disponibilizado no
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SEI), devidamente preenchido com as alterações pretendidas, devendo conter
as informações necessárias ao atendimento do programa de trabalho a ser
incorporado à LOA, com a respectiva identificação das dotações a serem
acrescidas.
d)

Documentos comprobatórios da existência dos recursos a serem

disponibilizados para ocorrer à despesa (conforme relacionados no item
anterior).
6.23. Utilizando-se das informações enviadas pela unidade orçamentária, a
SEMPOG elabora a minuta do Projeto de Lei, Anexo I e/ ou II (Programa de
Trabalho) e respectiva Mensagem a ser encaminhada pelo Prefeito à Câmara de
Vereadores, para a obtenção de autorização para a referida inclusão, bem como
dá prosseguimento às demais providências.
6.24. Quando os recursos a serem utilizados para abertura do crédito especial
forem provenientes de anulação de dotações, a SEMPOG procederá ao
bloqueio dos mesmos de modo a assegurar sua existência quando da
inclusão do processo no sistema.
6.25. Após a publicação da lei autorizativa do crédito especial a SEMPOG efetua
o cadastro dos dados no sistema (especificação da nova ação, objetivo, produto
etc.) e providencia a criação do NOVO QDD.
6.26. Concluso os procedimentos previstos no item anterior, os próximos
procedimentos à serem adotados serão os mesmos previstos para os
créditos adicionais suplementares, ou seja, a SEMPOG analisa o processo e
confirma o crédito, após, a unidade orçamentária deve, necessariamente,
efetuar o replanejamento financeiro e o submeter à apreciação da SEMFAZ,
aprovado, a SEMPOG dá prosseguimento ao processo, imprimindo a minuta
do decreto e encaminhando-a para assinatura e publicação.
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6.27. Após assinatura e publicação do respectivo decreto, a SEMPOG efetiva
o referido crédito no sistema.
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Acompanhamento da Execução das Peças Orçamentárias do Município de
Ariquemes: PPA / LOA / LDO
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Tem a finalidade de acompanhar os resultados previstos nos programas do
PPA, o cumprimento das metas fiscais e das prioridades e metas definidas
da LDO do Município de Ariquemes / RO.
2. Abrangência
Abrange a Secretaria de Planejamento e todas as secretarias envolvidas
na estrutura organizacional da Administração Pública do Município de
Ariquemes / RO.
3. Base Legal
O

fundamento

jurídico

encontra

respaldo

no

ordenamento

jurídico

na

Constituição Federal em seus artigos 165, 166, 167 e Art. 35, § 2º, inciso I das
Disposições Transitórias, Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00. Lei
Orgânica do Município.
4. Conceitos
Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
Acompanhamento: meio pelo qual é possível monitorar o desempenho,
cumprimento das metas fiscais e das prioridades e metas definidas na LDO, e
difundir as práticas adotadas, produzindo aprendizado e aperfeiçoamentos
que possam ser compartilhados;
Plano Plurianual - PPA: instrumento de médio prazo para planejar,
estrategicamente, as ações do Governo, pelo período de quatro anos.
Demonstra

as

diretrizes,

objetivos,

administração pública;
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Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO: Estabelece as diretrizes, normas,
prioridades, metas e principais parâmetros do Projeto de Lei Orçamentária Anual
e constitui elo entre o PPA e LOA;
Lei Orçamentária Anual - LOA: programa as ações do governo a serem
executadas para tornar possível a concretização das metas planejadas no plano
plurianual e observância da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
5. Competências e Responsabilidades
Compete à Diretoria de Orçamento e Finanças, órgão interno vinculado à
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, controlar e avaliar a
execução das normas estabelecidas no presente Manual de Procedimentos.
6. Procedimentos
6.1. É dever do Setor de Orçamento e Finanças orientar as Secretarias ao
longo do exercício na elaboração de relatórios de acompanhamento da
execução dos programas (PPA), metas e resultados parciais.
6.2. Acompanhar os indicadores elaborados mensalmente pelas secretarias, que
deverão disponibilizar quadrimestralmente ao Setor de Orçamento e Finanças
nos seguintes prazos:
6.2.1. 1º Quadrimestre: até o último dia útil do mês de maio de cada ano;
6.2.2. 2º Quadrimestre: até o último dia útil do mês de setembro de cada ano;
6.2.3. 3º Quadrimestre: até o último dia útil de janeiro de cada ano.
6.3. O Setor de Orçamento notificará as Secretarias nos casos de descumprimento
dos prazos previstos no item anterior e levará à conhecimento da Controladoria
Geral do Município.
6.4. Os relatórios de acompanhamentos deverão ser avaliados de acordo com o
check list de acompanhamento de resultados.
Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

125

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
6.5. Caso o relatório não esteja em conformidade com o check-list de
acompanhamento de resultados, a Secretaria de Planejamento emitirá parecer
com recomendações para os ajustes e indicará prazo para o devido ajustamento
à Secretaria encaminhadora.
6.6. Estando o relatório de acompanhamentos de resultados em conformidade, a
Secretaria de Planejamento tomará os seguintes procedimentos:
a.

Consolida os relatórios por programas;

b.

Confronta os dados obtidos referentes à execução física, com os obtidos

por meio do controle de execução orçamentária;

c.

Elabora o relatório de gestão;

d.

Encaminha o relatório, depois de observar toda a sistemática, para os Órgãos

de Controle, Câmara Municipal e demais solicitantes;

e.

Proceder a publicação por meio de página oficial.

6.6. Compete ainda ao Setor de orçamento e Finanças:
a) Definir e atualizar os macrocontroles a serem exercidos em cada uma das
Secretarias em conjunto com a Controladoria Geral do Município;
b) Definir os critérios para o acompanhamento dos resultados parciais, ao
longo do exercício;
c) Especificar os dados necessários para o acompanhamento evolução fiscal,
da execução de cada projeto/atividade dos prazos e da forma como os dados
serão passados pelas Secretarias à Secretaria de Planejamento;
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d) Disponibilizar para as Secretarias, calendário contendo o prazo para o
fornecimento dos relatórios de controle;
e) Orientar e disponibilizar para as Secretarias o check-listmínimo a ser
contemplado no processo de acompanhamento de resultados, elaborar e
apresentar relatório;
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
NEEPF
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1. Finalidade
O Núcleo Executivo de Engenharia, Projetos e Fiscalização de Obras e Serviços da
Prefeitura Municipal de Ariquemes tem como finalidade atender às secretarias do
município no que concerne a obras e serviços de engenharia.
2. Abrangência
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional das administrações direta e
indireta no tocante aos procedimentos para execução, fiscalização, controle interno e
recebimento de obras e serviços de engenharia.
3. Base Regulamentar
Lei Federal nº 6.766 de 19/12/1979 (Lei Federal do Parcelamento do Solo Urbano);
Lei Municipal nº 1520/2009 (Código de Obras e alterações); Lei Municipal nº
1574/2010 (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e alterações); Lei Federal nº
10.257 de 10/07/01 (art. 42) – Estatuto da Cidade; Lei Municipal nº 1526/2009
(Código de Posturas); Lei Municipal nº 1495/2009 (Código Ambiental do Município
de Ariquemes e alterações); Lei Municipal nº 1273/2006 (Plano Diretor); Lei
Municipal nº 2116/2017(Código Tributário Municipal); Resolução Conama nº
001/1986 e 237/1997; Resolução Confea nº 1.025/2009, todas as leis acima
mencionadas estabelecidas através das legislações vigentes e demais legislações
Federais e Estaduais que guardem relação direta com esta atividade.
4. Abrangência
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional das administrações direta e
indireta no tocante aos procedimentos para execução, fiscalização, controle interno e
recebimento de obras e serviços de engenharia.
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a) Anotação de Responsabilidade Técnica:ARTdo CREA, RRT – Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU: súmula de contrato firmado entre o profissional e
o cliente para a execução de uma obra e/ou serviço de engenharia que fica
registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), ou TRT – Termo de Responsabilidade
Técnica (Conselho dos Técnicos), objetivando definir, para os efeitos legais, a
autoria e os limites da responsabilidade técnica de obras e/ou serviços de
engenharia ou arquitetura;
b) Habite-se: documento que atesta que o imóvel foi construído seguindo o
PROJETO APROVADO no alvará de construção pela Prefeitura Municipal de
Ariquemes/RO e que permite a sua utilização predial;
c) Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada
por execução direta ou indireta;
d) Execução Indireta: refere-se à contratação de terceiros pelo órgão público;
e) Execução Direta: a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos
próprios meios.
6. Procedimentos
6.1. Da Análise de Projetos e conexos à obra e construção civil)
6.1.1. Recebido o processo da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO –
DIPUR para análise referente aos projetos de engenharia oriundos de alvará, habitese, “as built”, regularização, os procedimentos abaixo deverão ser observados:
a) O prazo para a análise técnica dos projetos de engenharia pelos servidores da
NUCEX deverá ser em até 07 dias úteis;
b) Para as obras de grande vulto e complexidade o prazo será de 15 dias úteis;
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c) O requerente será o responsável pelo acompanhamento do processo e a
verificação da aprovação do projeto e a entrega das pendências quando for o caso,
podendo acompanhar via site oficial da Prefeitura Municipal de Ariquemes, no link a
seguir:
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/pro
tocolo/frmprotocolo&nomeaplicacao=protocolo&id_menu=4&qt_acessos=297
d) A análise efetuada pelo Núcleo de Engenharia consistirá apenas acerca das
peças técnicas de engenharia.
e) É emitido parecer técnico e anexado nos autos do processo, tanto na forma de
Aprovado, como a constante de pendências analisados conforme alei municipal n.
1520/2009 (código de obras) e lei n. 1574/2009 (uso, parcelamento e ocupação do
solo) bem como normas vigentes da ABNT.
f) Aprovado, o projeto/processo é remetido à DIPUR para providências acerca da
emissão de Alvará.
g) Em caso pendências o projeto/processo permanecerá retido no Núcleo Executivo
de Engenharia Projetos e Fiscalização, aguardando o atendimento das pendências
pelo requerente.
6.2. Da Análise de Projetos de Loteamentos
6.2.1. Recebido o processo da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO –
DIPUR, após verificação da documentação administrativa necessária exigida pelo
município para análise referente aos projetos de Loteamento, os procedimentos
abaixo deverão ser observados:
a) O prazo para a análise técnica dos projetos de engenharia pelos servidores da
NUCEX deverá ser em até 20 dias úteis;
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b) O requerente será o responsável pelo acompanhamento do processo e a
verificação da aprovação do projeto e a entrega das pendências quando for o caso,
podendo acompanhar via site oficial da Prefeitura Municipal de Ariquemes, no link a
seguir:
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/pro
tocolo/frmprotocolo&nomeaplicacao=protocolo&id_menu=4&qt_acessos=297
c) A análise por parte deste Núcleo de Engenharia consistirá apenas acerca das
peças técnicas de engenharia conforme a lei municipal n. 1520/2009 (código de
obras) e lei n. 1574/2009 (uso, parcelamento e ocupação do solo).
d) Aprovado, o Núcleo de Engenharia emitirá parecer técnico de Aprovação do
Projeto.

d) Após, o processo é remetido à Diretoria de Planejamento Urbano –DIPURpara
emissão de Alvará.

6.3. Do Projeto de Engenharia
6.3.1. Para elaboração de Projetos de Engenharia em casos de execução DIRETA,
ou seja, para a requisição de Lista de materiais, a unidade solicitante (secretaria ou
departamento) deverá enviar memorando apresentando informações necessárias
referentes ao programa de necessidades que serão base para os estudos
preliminares e levantamento de dados, constando objeto e a sua real necessidade
com seu objetivo explicitado (reforma, adequação, construção ou ampliação);
6.3.2. Quando por execução INDIRETA para a requisição de Projetos de engenharia,
a unidade solicitante (secretaria ou departamento) deverá enviar memorando
apresentando informações necessárias referentes ao programa de necessidades
que serão base para os estudos preliminares e levantamento de dados conforme
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especificado na INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 54/2017/TCE-RO(Manual de Boas
Práticas. Obras Públicas – Vol. 2: Edificações), constando os seguintes itens:
a) O objeto e a sua real necessidade com seu objetivo explicitado (reforma,
adequação, construção ou ampliação), bem como justificativa para o investimento;
b) O recurso disponível para obra já é existente ou se trata de projeto para angariar
fundos;
c) Prazo estimado para elaboração – caso tenha data específica para não perder o
recurso, contudo, respeitando prazo mínimo de 20 dias;
d) Local do objeto;
e) Informar a origem do recurso – se existente – oriundo de emenda parlamentara
nível federal ou estadual(obrigatório anexar ofício de destinação da emenda) ou
recurso próprio;
f) Se oriundo de emenda parlamentar informar o valor e/ou percentual de
contrapartida específico;
g) Se tratando de emenda parlamentar, informar o órgão concedente do recurso
(exemplos: DER, SEDUC, Ministério da Defesa (PCN), Ministério da Integração,
Ministério das Cidades, etc.) tendo em vista que cada órgão tem padrão particular
para apresentação de projetos;
h) Impacto social do objeto informando o público-alvo a ser atendido, delimitando
também a quantidade de beneficiários diretos e indiretos;
i)Programa

de

Necessidades:Etapa

onde

deverão

ser

estabelecidas

as

características básicas do empreendimento, tais como: fim a que se destina; os
futuros usuários; dimensões; padrão de acabamento pretendido; equipamentos e
mobiliários a serem utilizados; entre outros aspectos. Deve-se considerar, também, a
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área de influência de cada empreendimento, levando em conta a população e a
região a serem beneficiadas;
j) Certidão atualizada do imóvel do cartório de Registro de imóveis, quando for o
caso;
6.3.3 Apresentado os itens acima relacionados (6.3.2) deverá ser providenciada pela
secretaria de origem o estudos geotécnicos e/ou topográficos do imóvel relacionado
no item 6.3.2 - j) da forma orientada pelo NUCEX, quando for o caso. Desta forma o
NUCEX elaborará o anteprojeto com características básicas para estimativa de
custos da obra, a fim de compor o estudo de viabilidade. O referido estudo de
viabilidade, composto do anteprojeto e estimativa de custos deverá ser aprovado
pelo proponente (secretaria ou departamento de origem).
6.3.4. Para elaboração de Projetos de engenharia que objetiva o pleito/planejamento
de recursos, a documentação necessária a ser elaborada pelos responsáveis
técnicos

deverá

ser

composta

seguindo

as

orientações

da

INSTRUÇÃO

NORMATIVA N.º 54/2017/TCE-RO (Manual de Boas Práticas. Obras Públicas – Vol.
2: Edificações), aplicando a referida instrução de acordo com as necessidades do
objeto do projeto de engenharia, sendo:
a) Projeto básico de engenharia contemplando plantas e desenhos técnicos, ou
projeto executivo devidamente assinado por responsável técnico competente e
aprovado por autoridade competente quando necessário (corpo de bombeiros,
Eletrobrás, etc.);
b) Anotação de responsabilidade técnica – ART/ Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT da elaboração do projeto/TRT – Termo de Responsabilidade Técnica;
c) Especificações técnicas: Texto no qual se fixam todas as regras e condições que
se devem seguir para a execução da obra ou serviço de engenharia, caracterizando
individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas
construtivos a serem aplicados e o modo como serão executados cada um dos
serviços apontando, também, os critérios para a sua medição;
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d) Memorial descritivo da obra: Descrição detalhada do objeto projetado, na forma de
texto, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas
justificativas, necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as
informações contidas nos desenhos;
e) Orçamento: Avaliação do custo total da obra tendo como base preços dos
insumos praticados no mercado ou valores de referência e levantamentos de
quantidades de materiais e serviços obtidos a partir do conteúdo dos elementos
descritos projeto, especificações técnicas e memorial descritivo, sendo inadmissíveis
apropriações genéricas ou imprecisas, bem como a inclusão de materiais e serviços
sem previsão de quantidades. O Orçamento deverá ser lastreado em composições
de custos unitários e expresso em planilhas de custos e serviços, referenciadas à
data de sua elaboração. O valor do BDI considerado para compor o preço total
deverá ser explicitado no orçamento, bem como o cronograma físico-financeiro;
f) Cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas
necessárias a medição para acompanhamento e vigência do contrato;
g) Declaração do autor acerca da compatibilidade das planilhas orçamentárias com
os projetos;
h) Composição de Preço Unitária: Composição de preço unitário de serviço,
realizada através de coleta de preços no mercado, pesquisa de índices ou
coeficientes de aplicação de materiais, equipamentos e mão-de-obra, avaliação de
custos horários de equipamentos e taxas de LS e BDI;
i) Caderno de encargos: entende-se como o Programa de Necessidades, bem como
as informações e instruções complementares necessárias à elaboração do projeto
dos serviços e obras objeto do contrato.É parte do Edital de Licitação, que tem por
objetivo definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, bem como estabelecer
os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execução,
ou seja, é um conjunto de documentos que integram o edital de licitação, contendo
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da parte técnica de engenharia estipuladas nas especificações técnicas e outras
condições a serem preenchidas pela Secretaria responsável conforme condições
gerais abaixo listadas.
Caderno de encargos - Condições Gerais do Caderno de Encargos:
Objetivo – Secretaria
Justificativa – Secretaria
Do prazo e forma do contrato – Secretaria
Da responsabilidade da contratada – Secretaria
Das obrigações da contratante – Secretaria
Da execução – Secretaria
Sobre Contratação e subcontratação – Secretaria
Do pagamento na execução dos serviços – Secretaria
Informações complementares – Secretaria
Memorial descritivo– Engenharia.
Especificações técnicas - Engenharia
ART/RRT da Obra– Engenharia.
Licença Ambiental - SEMA
Alvarás de Construção – Engenharia/DIPUR
Legislação, Normas e Regulamentos -Engenharia.
Projeto dos Serviços e Obras – Engenharia.
Plano

de

Gerenciamento

de

Resíduos

da

Construção

Civil–

SEMA/SECRETARIA
Execução dos Serviços e Obras (especificações)–Engenharia.
j) Cotações de insumos, serviços ou mão de obra quando necessários;
k)Relatório de Impacto Ambiental e licenças ambientais será solicitado a SEMA,
quando for o caso;
l) Estudos geotécnicos e topográficos, quando for o caso;
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m) O projeto básico de engenharia deverá ser aprovado pela autoridade
competente/órgão concedente, conforme o disposto no inciso I, § 2º, artigo 7º da lei
Federal nº 8.666/1993;
n) Deverá ser considerado no projeto básico de engenharia principalmente os
seguintes requisitos, conforme dispõe o artigo 12, da lei federal nº 8.666/1993:
segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução,
conservação e operação, possibilidade de emprego de mão de obra, materiais,
tecnologia e matéria-prima existentes no local da execução, conservação e operação;
o) O projeto básico de engenharia deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT e/ou TRT – Termo de
Responsabilidade Técnica, do (s) responsável (s) pela sua elaboração, conforme
dispões os artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 6.496/1977.
6.4. Das Obras Públicas
6.4.1. O processo de contratação de obras públicas deverá obedecer às exigências
dispostas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
6.4.2. No exercício de suas atividades, o servidor desse Núcleo de Engenharia
deverá observar os procedimentos abaixo relacionados quanto às Execuções de
Obras Públicas pelo Município:
a) A cada ordem de serviço, a empresa contratada deverá ser informada sobre esta
instrução normativa para estarem cientes dos procedimentos realizados neste
Núcleo de Engenharia relacionados à fiscalização de obras, podendo cópia do
instrumento ser fornecido pelo Núcleo de Engenharia;
b) Exigir da contratada, quando se tratar de obras, no local de execução dos serviços,
na formatação padrão combinada, o Diário de Obra, cujas folhas deverão estar
devidamente numeradas e assinadas pelas partes, e na qual será feita as
anotaçõesdiárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicação técnica,
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início e término de etapas de serviço, causas e datas de início e término eventuais
interrupções dos serviços, recebimento de material e demais assuntos que
requeiram providências e;
c) Em todos os pagamentos realizados deverá haver conformidade com a planilha
orçamentária, Projeto Básico de engenharia, cronograma físico-financeiro da obra,
nota de empenho e com os serviços realizados. Caso não seja, que o fiscal da obra
apresente justificativa técnica acerca dos serviços que não condizem;
d) Em caso de alteração “in loco” durante a execução da obra, a contratada deverá
solicitar autorização previamente e quando concedida pela comissão de fiscalização,
gestor do contrato e/ou secretário da pasta, a empresa contratada deverá realizar as
devidas mudanças nos respectivos projetos e protocolar de maneira formalizada
junto a NUCEX devidamente assinado e com ART/RRT/TRT de alteração de
engenharia quando necessário;
e) Quando essa alteração for requerida pela própria secretaria da pasta, o respectivo
secretário deverá expedir autorização juntamente com a justificativa para a
adequação dos serviços e/ou alteração em planilha orçamentária e cronograma
físico-financeiro quando necessário;
f) Ressalva-se a necessidade de nota de empenho e aditivo contratual para
possibilitar a execução dos serviços alterados.
6.4.3. Na fase de medição e pagamento a empresa contratada deverá solicitar ao
NEEPF a medição conforme cronograma físico-financeiro, ou seja, de maneira
periódica, munido dos seguintes documentos exigidos com base em recomendação
dada pelo TCU e pela CGU (Fonte: Recomendações da CGU ao Ministério da
Integração Nacional – Coletânea – Medição 2011, pg.24-28):
a) Ofício/requerimento da contratada solicitando medição;
b) Matrícula CEI (apenas na 1ª medição);
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c) Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) dos
responsáveis técnicos pela execução da obra;
d) Planilha/Boletim de medição;
e) Memória de cálculo da medição;
f)

Cronograma físico-financeiro do realizado e a realizar;

g) Diário de obra;
h) Relatório fotográfico colorido acompanhado de legenda;
i)

Cópia do GRF/GEFIP/FGTS devidamente paga (após a 2ª medição da obra

ou 2º mês de serviço);
j)

Cópia da relação de empregados RE do arquivo SEFIP;

k) Cópia do protocolo do envio de arquivos da conectividade social GEFIP (após
a 2ª medição da obra ou 2º mês de serviço);
l)

Cópia do comprovante de declaração à previdência (após a 2ª medição da

obra ou 2º mês de serviço);
m) Cópia da guia de previdência social/GPS devidamente quitado conforme
autenticação mecânica (após a 2ª medição da obra ou 2º mês de serviço);
n) Certidões de regularidade fiscal (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e
Trabalhista).
6.4.4. Após juntada das documentações relacionadas no item 03, ao NEEPF
elaborará a medição no prazo de 05 dias a 15 dias úteis;
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6.4.5. Procedida medição o Fiscal da Obra/Comissão de Recebimento e Fiscalização
elaborará relatório de medição e demais peças técnicas e encaminhará ao
Secretário responsável pela obra,para ciência da Nota Fiscal atestada pelo Fiscal da
Obra juntamente com a Comissão de Recebimento e Fiscalização, para providências
quanto ao pagamento da mesma;
6.4.6. Nos casos de medição final, a comissão de fiscalização poderá utilizar de
prazo diferenciado para aferição, considerando a necessidade de profissionais ou
serviços externos a este departamento (exemplos: levantamento topográfico,
ensaios de qualidade, etc.).
6.4.7. A comissão de Fiscalização deverá justificar nos autos as razões e o prazo
que se utilizará para a aferição de que trata o item 6.4.6.
6.4.8. As razões de que trata o item 7 poderão ser acatadas ou não pela autoridade
superior, que, em caso de não acatamento adotará as medidas necessárias para
cumprimento do cronograma e cumprimento do prazo previsto no item 6.4.4.
6.4.9. Para fins de certificação de Nota Fiscal, a Comissão de Recebimento de
Obras e Serviços de Engenharia somente se responsabilizará pelo valor aferido
referente apenas aos serviços constantes no Boletim de medição mensurados pela
Comissão. Não se responsabilizando por valores relativos a encargos, alíquotas e
taxas, constantes no corpo da Nota Fiscal.
6.4.10. Procedida à medição, o NEEPF deverá enviar o boletim à empresa para
ciência e emissão de nota fiscal.
6.4.11. Discordando, a empresa, representada pelo responsável técnico, deve se
dirigir ao núcleo para reunião com o fiscal da obra e comissão de fiscalização para
resolução dos conflitos.
6.4.12. Sem impedimentos, o processo é remetido à Secretaria de Origem.
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6.4.13. A Secretaria de Origem tomará medidas quanto aos procedimentos de
controle interno no respectivo processo e remeterá o processo ao Patrimônio para
Reconhecimento da Nota Fiscal.
6.4.14. O setor de Patrimônio remeterá o processo à DIREM para os procedimentos
quanto à incidência Tributária referente à respectiva Nota Fiscal.
6.4.15. A Diretoria de Receitas – DIREM devolverá o processo à Secretaria de
Origem que tomará medidas para envio do processo à Secretaria de Fazenda para
pagamento.
6.4.16. O processo após o pagamento deverá ser enviado ao setor responsável pelo
lançamento dos documentos no SIGAP/Obras;
6.4.17. Ao término da execução do contrato a empresa contratada através de
requerimento/ofício poderá solicitar a emissão do recebimento provisório.
6.4.18. A comissão de recebimento tem um prazo de 15 dias – conforme art.73, I, Lei
nº8666/93 para se manifestar;
6.4.19. Caso em vistoria realizada pela comissão de fiscalização, a mesma se
deparar com serviços executados de maneira irregular ou diferentes do proposto
pelo projeto inicial e normas/legislação vigente, a comissão deverá elaborar relatório
à empresa contratada e notificá-la sobre as quantidades e qualidades dos serviços
e/ou obra.
6.4.20.Caso em vistoria realizada pela comissão de fiscalização, a mesma se
deparar com serviços conclusos e adequados ao proposto pelo projeto inicial e
normas/legislação

vigente,

a

comissão

deverá

expedir

mediante

termo

circunstanciadoo Termo de Recebimento Provisório;
6.4.21. O Termo de Recebimento Provisório deverá ser assinado pelo responsável
por

seu

acompanhamento(Secretário
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Obra/Comissão de Recebimento e Fiscalização) e Empresa contratada, em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado conforme disposto no Art. 73, I,
a da Lei n.º8.666/93;
6.4.22. Em até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório se não houver
problemas com a obra executada, a contratada poderá solicitar a emissão do
recebimento definitivo da obra;
6.4.23. O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser elaborado por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente (Fiscal da Obra/Comissão de
Recebimento e Fiscalização), mediante 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 n.º8.666/93,
conforme disposto no Art. 73, I, b da Lei n.º8.666/93;
6.4.24. O recebimento provisório e o definitivo, não eximem o responsável técnico
pela execução de obras/serviços, dos prazos de garantia legal estabelecidos no art.
618 Código Civil e manual de Obras do CONFEA.
6.4.25. Após a emissão do recebimento provisório e o definitivo o Secretário procede
ao arquivamento do processo;
6.4.26. Todas as medições, termo de Recebimento Provisório e Termo de
Recebimento Definitivo das obras, deverão ser enviadas e arquivadas no Núcleo
Executivo de Engenharia, Projetos e Fiscalização – NEEPF, bem como os
respectivos contratos e aditivos, inclusive de seus arquivos digitais que deverão ser
encaminhados para inserção no Sistema SIGAP/Obras.
6.5. Da Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia
6.5.1.Somente poderão exercer a função de Fiscal de Obras e Serviços os
profissionais da área de Engenharia e Arquitetura.
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6.5.2. Compete ao Fiscal de Obra receber a designação para fiscalização da obra
e/ou serviço de engenharia, através de portaria.
6.5.3. A portaria de designação deverá Constar os seguintes requisitos na sua
elaboração:
a) Nome completo;
b) Número da matrícula;
c) Número e objeto de processo;
d) Número de contrato.
6.5.4. Os demais membros da comissão estarão designados na portaria geral de
comissão de recebimento e fiscalização de obras;
6.5.5. Quanto aos projetos padrão disponibilizados pelos Ministérios, o Fiscal da
Obra deverá realizar a análise das peças técnicas confrontando todos os elementos
e serviços constantes na planilha orçamentária, vislumbrando possíveis adequações/
complementações ao projeto;
6.5.6. Fiscalizar exigindo o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais
de engenharia, seguindo os procedimentos

definidos no Edital, Planilhas

Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro,memoriais descritivos e demais peças
técnicas;
6.5.7. Comunicar a comissão responsável pela coordenação das atividades
relacionadas ao Sigap/Obras – TCE, situação da obra e/ou serviço de engenharia,
tais como: Início, medições, paralisações, reinícios, recebimentos ou quaisquer
outros que venham a ser necessárias ao acompanhamento documental junto ao
Sigap/Obras (Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública);
6.5.8. Certificar-se da disponibilidade de documentos e itens obrigatórios no canteiro
de obras, tais como: Placa de Obra, conjunto completo de plantas, memoriais
descritivos, especificações técnicas, diários de obras e ART’s e/ouRRT’s de
execução;
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6.5.9. Certificar-se da existência de diário de obras e acompanhá-lo periodicamente
por meio de manifestações, atestando por intermédio de assinatura no rodapé do
diário, e se caso não seja possível o acompanhamento diário ou houver discordância
do relatório apresentado pela empresa, o fiscal deverá elaborar o próprio diário de
obra;
6.5.10. Durante as visitas e acompanhamento de fiscalização, verificar o andamento
da obra conforme cronograma físico-financeiro e nas ocorrências relacionadas de
falhas ou defeitos observados deverá a comissão emitir notificações enumeradas de
forma sequencial diretamente à empresa contratada;
6.5.11. Solicitar e acompanhar a realização dos ensaios geotécnicos e de qualidade,
quando necessário;
6.5.12. Acompanhar todas as etapas de execução se conforme projeto de
engenharia para liberar as etapas subsequentes;
6.5.13. Quando identificado problemas ou itens dúbios durante e relacionado à
execução da obra, é imprescindível que a comissão de fiscalização elabore parecer
e submeta ao chefe imediato para que seja encaminhado ao gestor do contrato e
secretário da pasta para as decisões e providências em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes;
6.5.14. Promover e elaborar a medição de Obras e/ou serviços de engenharia
mensalmente ou conforme solicitação da empresa contratada, o prazo mínimo para
elaboração da medição pela comissão de fiscalização poderá ser de 05 a 15 dias útil,
conforme vulto e complexidade da obra liberando o processo para os tramites
posteriores até o pagamento;
6.5.15. A medição de obras realizada mensalmente tem o objetivo de verificar e
comparar os serviços realizados com os serviços previstos no cronograma
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contratado a fim de evitar atrasos no prazo e desembolso de maneira divergente do
cronograma.
6.5.16. A documentação a ser elaborada a cada medição pela comissão de
fiscalização deverá ser composta por: boletim de medição, relatório fotográfico
coloridas etapas/serviços mensurados na referida medição com legenda e referência
aos itens da planilha, relatório de acompanhamento de fiscalização, diário de obra
próprio ou diário de obra da empresa contratada atestado – ver art. 6º, item VII.
Todos os documentos deverão ser assinados e carimbados por todos os membros
da comissão de fiscalização;
6.5.17. Quando necessário aditamento de valores e/ou prazos, imprescindível
justificativa técnica do fiscal da obra acerca dos serviços e andamento da obra
assinados e carimbados por todos os membros da comissão de fiscalização. Esta
documentação deverá ser anexada ao processo administrativo e encaminhar ao
Gestor do contrato e secretaria de origem para ciência, aceite e providências quanto
aos procedimentos jurídicos, orçamentários e publicação;
6.5.18. Verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das
pessoas que por ali transitam de acordo com a Norma própria de cada Obra e/ou
Serviços de Engenharia (ABNT), observando e exigindo os EPI’s (equipamentos de
proteção individual) e EPC’s (equipamento de proteção coletivo) necessários e
sugerindo as correções necessárias;
6.5.19.Quando a comissão de fiscalização diante de qualquer serviço que não esteja
executado em conformidade com o Projeto, Norma Técnica ou qualquer disposição
oficial aplicável ao Objeto do Contrato deverá de imediato providenciar a notificação
à empresa contratada para possível ajuste em tempo hábil;
6.5.20.Quando a comissão de fiscalização diante de materiais e equipamentos que
sejam considerados defeituosos, inadequados ou implacáveis aos serviços e obras,
a comissão de fiscalização deverá notificar a empresa contratada e solicitar a
substituição dos mesmos;
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6.5.21. Verificar e aprovar os desenhos de como construídos (“As built”) elaborados
pela Contratada, registrando as modificações introduzidas no projeto original, de
modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados;
6.5.22. O fiscal da obra em conjunto com o gestor do contrato elaborará Plano de
Ação através de reuniões com o responsável técnico e o proprietário da empresa
contratada para análise de prazos, serviços dentre outras problemáticas que venham
impactar no andamento da obra. Durante a reunião deverá ser elaborada ata e
assinada por todos os participantes presentes para anexar ao processo
administrativo em tela;
6.5.23.Imprescindível a reunião do gestor do contrato e fiscal da obra após cada
medição realizada para apurar quaisquer acontecimentos relacionados à execução
do objeto contratado;
6.5.24. Quando identificados erros, falhas, atrasos sem justificativas, o fiscal da obra
deverá comunicar ao gestor do contrato acerca do não cumprimento dos serviços de
engenharia, para que o gestor do contrato remeta os autos à secretaria de origem
para providências quanto à aplicação de sanções e/ou multa, rescisão contratual
e/ou aplicação de penalidades, a ser analisado pela Procuradoria Geral do Município;
6.5.25. Quando a empresa se recusar a receber documentação, relatar a tentativa e
atestar com três testemunhas, em anexo deverá ser enviado por e-mail disponível
pela contratada durante o processo de licitação. E informado ao gestor do contrato
para apurar a necessidade de aplicação de advertências;
6.5.26. Em segunda tentativa, o fiscal da obra deverá informar ao gestor do contrato
para publicação de notificação em diário oficial estabelecendo prazo para solução
dos problemas apontados;
6.5.27. Em caso de subcontratação não prevista no contrato, deverá de imediato
sere feita comunicação ao Gestor do Contrato;
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6.5.28. Caso previsto em edital de licitação e/ou projeto básico, exigir a utilização de
crachá e de uniforme pelos empregados da contratada, quando for o caso, e conduta
compatível com o serviço público, pautada pela ética e urbanidade no atendimento;
6.5.29. Comunicar ao chefe imediato/gestor do contrato, por escrito, sobre o término
do prazo previsto no cronograma físico-financeiro;
6.5.30.Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, a necessidade de se realizar
acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vista à economicidade e à
eficiência na execução contratual. O gestor do contrato atuará em conjunto com a
secretaria de origem para aceite ou não do proposto para posteriores providências
orçamentárias e jurídicas;
6.5.31.Quando de posse do processo administrativo, o fiscal da obra ao término de
cada exercício financeiro deverá remeter o processo físico ao gestor do contrato, ou
por ocasião do encerramento do contrato – o que ocorrer primeiro, para
apensamento aos autos respectivos;
6.5.32. A fiscalização deverá proceder a rigorosa medição das etapas já concluídas,
para a liberação de pagamento de parcelas da obra, conforme dispuser o
cronograma físico-financeiro;
6.5.33.A fiscalização da obra deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), do(s) responsável(s) pela
sua fiscalização conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 6.496/1977;
6.5.34.Em todos os pagamentos realizados deverá haver conformidade com a
planilha orçamentária, Projeto Básico de engenharia, cronograma físico-financeiro da
obra, nota de empenho e com os serviços realizados. Caso não esteja, que o fiscal
da obra apresente justificativa técnica acerca dos serviços que não condizem;
6.5.35.O representante da administração, responsável pela fiscalização da obra,
deverá encaminhar relatórios à autoridade competente, comunicando ocorrências
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que venham a ensejar sanções ao contratado e alteração de projeto, custo ou prazo
da obra;
6.5.36. O responsável pela fiscalização da obra deverá manter anotação em registro
próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados,
conforme dispõe o §1º, art.67, da lei federal nº 8.666/93;
6.5.37. São atribuições do Gestor do Contrato:
a) Para o recebimento de documentos da empresa, o Núcleo de Engenharia deverá
fazer exigência do Cadastro Específico do INSS – CEI (Cadastro Específico do
INSS), para cada obra sob contrato;
b)Oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para
manutenção das condições de habilitação ou atendimento de exigências legais
supervenientes;
c)Conhecer detalhadamente o instrumento contratual a ser fiscalizado, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução; devendo sanar
qualquer dúvida com os demais setores competentes da Administração para o fiel
cumprimento das cláusulas neles estabelecidas;
d) Acompanhar os trâmites de celebração de aditivos ou rescisão, quando
necessário;
e) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade;
f) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica,
cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
g) Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a
contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
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h) Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua
responsabilidade;
6.5.38. São atribuições do Fiscal da Obra:
a) Coordenar,

acompanhar

e

fiscalizar

a

execução

daobra

sob

sua

responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
b) Emitir notificações a contratada, afim de solicitação a resolução de
inconsistências/correções/patologias

encontradas

durante

o

período

de

execução da obra;
c) Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a
contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
d) Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca da obra sob sua
responsabilidade;
f) Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto e aplicar as
devidas penalidades do contrato;
e) Sugerir, ao Prefeito e/ou secretário da pasta, a aplicação de penalidades quando
houver descumprimento de cláusulas contratuais;
g) Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos, bem
como respectivos termos aditivos;
h) Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que
requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competência, em face de
risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
i) Deve protocolar, junto à autoridade superior, qualquer registro de dificuldade ou
impossibilidade para o cumprimento de suas obrigações, com identificação dos
Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

elementos impeditivos do exercício da atividade, além das providências e sugestões
que porventura entender cabíveis;

Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

150

6.5.38. Anexos

151

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

6.5.38.1. Termo de Abertura
Termo de Abertura
Aos ___dias do mês de do ano de

dois

xxxx, Engenheiro Fiscal edo Responsável

mil

e 2018,na presença do Sr.

pela Obra, Sr. Xxxx, foi aberto o

presente livro denominado “DIÁRIO DE OBRAS”, de número xxxx com 50
(cinquenta) folhas numeradas em ordem crescente de 01 a 50 em três vias, sendo
a primeira e a segunda destacável e a terceira fixa devidamente rubricada neste
ato pelo Engenheiro Responsável pela Obra e Engenheiro Fiscal. Na abertura
deste DIÁRIO, foi entregue ao Engenheiro Responsável pela obra, a Ordem de
Serviço N° _______/__________, denominada: Nome da Obranão havendo
nenhuma dúvida quanto às normas vigentes, Caderno de encargos, Especificações
e Normas Técnicas da ABNT.
Por estarem assim cientes e de acordo, assinam o presente Termo de
abertura.
Prazo contratual xxxx dias
Contrato n°xxxx/2018
Início

/

/20

Término previsto/______ /20 ___
_______________________________________
_____________________________________
Chefe do departamento/entidade

Resp. pela obra /Firma

______________________
_________________________________
Eng. Fiscal/Entidade

Representante ou
Resp.Técnico/Firma

CREA Nº ____________
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6.5.38.2. Diário de Obras (Instrução p/ Preenchimento)
DIÁRIO DE OBRA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Este livro deverá ser preenchido diariamente pelo Engenheiro Responsável pela
Obra, registrando, resumidamente e com clareza as ocorrências importantes da
mesma.
A 1ª via, destina-se a CONTRATANTE
A 2ª via, destina a DIVISÃO TÉCNICA da Empreiteira e será obtida com papel
carbono e deverá ser destacada após o preenchimento e visto da Fiscalização da
Entidade.
No resumo diário da obra, constarão obrigatoriamente:
1° - o início e término dos serviços;
2° - os traços do concreto e argamassas utilizados, entrada e saída de
equipamentos e materiais;
3° - a obtenção de corpos de prova, com indicação da peça estrutural de onde foram
retirados e a resistência obtida aos 7° e 28° dias;
4° - a anotação de correspondência remetida à DIVISÃO TÉCNICA, informando o
assunto;
5° - os pedidos de justificativas do atraso da obra.
Quinzenalmente, a partir do início da obra, deverão ser relacionados às
porcentagens dos serviços programados e executados para efeito de faturamento e
de controle do Cronograma Físico Financeiro aprovado.
A Fiscalização aprovará ou não os registros da Empreiteira, anotará as ordens
dadas e os assuntos de interesse da obra.
As autorizações para execução dos extras ou modificações de projetos, são de
competência da DIVISÃO TÉCNICA da contratante, devendo ser comunicadas à
Empreiteira, pela Fiscalização da mesma, através do Diário de Obra.
Ficarão a cargo da Fiscalização da contratante, as anotações referentes ao TEMPO
E PRAZOS POSSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS.
O não preenchimento deste Diário de Obra implicará em responsabilidade da Firma
Construtora.
CIENTE:

CIENTE:
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Responsável pela obra/Firma

Eng. Fiscal

/Contratante6.5.38.3. Diário de Obras
DIÁRIO DE OBRA
OBRA:
FIRMA:
LOCAL:

DATA:

PRAZOS (dias)

/

/

CONDIÇÕES DE TEMPO

CHUVA FRACA
CONTRATUAL

BOM

DECORRIDO

MANHÃ

RESTANTE

TARDE

PESSOAL

HOMENS

CHUVA FORTE

PESSOAL

MESTRE DE OBRA

ENCARREGADO

PEDREIRO

ENCANADOR

CARPINTEIRO

ELETRICISTA

ARMADOR

SERVENTE

PINTOR

OUTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS EM ANDAMENTO

OCORRÊNCIAS, SOLICITAÇÕES E OBSERVAÇÕES:

FISCAL DO CONTRATANTE: __________________________
CREA Nº ____________
ENG. DA OBRA: ____________________
CREA Nº ____________
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6.5.38.4. Termo de Recebimento Provisório

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA

Obra de

,

referente

a cargo

da empresa, cominício em ...../.../... e
término em ...../..../.....
Aos ............... dias do mês de........................... no ano de..........., a equipe de
fiscalização da obra localizada na sede administrativa da Prefeitura do Município
de Ariquemes/RO – no Núcleo Executivo de Engenharia, Projetos e Fiscalização NUCEX, composta pelos Srs. ............

e .............................,

Arquitetoe

Engenheiro Fiscais, tendo em vista o atual estado da edificação, os documentos
oficiais das autoridades competentes dando condições de recebimento dos serviços
contratados, e por acharem que está em condições de uso pela Prefeitura
Municipal, a

recebem

provisoriamente,

não

eximindo

a

contratada

das

obrigações de:




ocaso;

Apresentar o CND ao contratante e “Habite-se”, quando for
Manter, por sua conta e risco, as obras e serviços em

perfeitas condições de funcionamento até o recebimento definitivo, que farse-á após a correção das anormalidades, porventura verificadas, decorrido o
prazo de 90 (noventa) dias a contar destetermo.
Obs.: se houver pendências, as mesmas deverão estar relacionadas em anexo.

Ariquemes, .......... de .............................. de ...................
Secretário da Pasta
Fiscal da Obra/Comissão de Recebimento de Fiscalização
Empresa contratada
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6.5.38.5. Termo de Recebimento Definitivo

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA
Obra de

_____________________________________________________________,

Referente à nº

/a

Cargo da empresa , cominício em ...../.../... e término em ...../..../.....

Aos ............... dias do mês de........................... no ano de..........., a equipe de
fiscalização

da

obra

localizada

na

sede

da

Prefeitura

do

Município

de

Ariquemes/RO e no Núcleo Executivo de Engenharia, Projetos e Fiscalização NUCEX,

composta

pelos

Srs......................., Arquiteto e Engenheiro Fiscais,

tendo em vista o prazo de 90 (noventa) dias decorridos da data do recebimento
provisório (dia, mês, ano), e estando a obra em perfeitas condições de
funcionamento, recebem definitivamente a mesma, não eximindo a contratada
das responsabilidades e obrigações previstas no Código Civil Brasileiro e de Defesa
do Consumidor.

Ariquemes, .......... de .............................. de ...................

Secretário da Pasta
Fiscal da Obra/Comissão de Recebimento de Fiscalização
Empresa contratada
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Elaboração e Execução das Peças Orçamentárias do Município de Ariquemes:
PPA / LOA / LDO
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Disciplinar a elaboração, aprovação e execução do PPA – Plano Plurianual, LDO –
Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual do Município de
Ariquemes - RO. Otimizar o planejamento estratégico, tático, operacional e
orçamentário de todas as Unidades Administrativas do Município.
2. Abrangência:
Abrange todas as Unidades Administrativas da estrutura organizacional do
Poder Executivo contemplando administrações diretas e indiretas do Município
de Ariquemes -RO.
3. Base Legal:
O fundamento jurídico encontra respaldo nos seguintes ordenamentos jurídicos:
a. – Constituição Federal;
b. – Constituição Estadual;
c. – Lei Federal 4.320/64;
d. – Lei Complementar nº 101/00;
e. – Lei Orgânica do Município de Ariquemes - RO.
f. – Demais leis aprovadas que tratam do assunto.
4. Conceitos:
Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
Plano Plurianual - PPA: Estabelece medidas, gastos e objetivos a serem seguidos
pela Administração Pública ao longo de um período de quatro anos. Tem vigência do
segundo ano de um mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte.
Também prevê a atuação de Governo, durante o período mencionado, em
programas de duração continuada já instituídos ou a instituir no médio prazo;
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Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO: Estabelece as diretrizes, normas,
prioridades, metas e principais parâmetros do Projeto de Lei Orçamentária Anual e
constitui elo entre o PPA e LOA. Tem como a principal finalidade orientar a
elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento do Poder
Público, incluindo os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e as empresas
públicas e autarquias. Busca sintonizar a Lei Orçamentária Anual - LOA com as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no Plano
Plurianual;

Lei Orçamentária Anual – LOA: Programa as ações do governo a serem
executadas para tornar possível a concretização das metas planejadas no Plano
Plurianual em observância da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Elaborada pelo Poder
Executivo, estabelece as despesas e as receitas que serão

realizadas no ano

seguinte. A Lei Orçamentária Anual estima as receitas e autoriza as despesas do
Município de acordo com a previsão de arrecadação.

5. Competências e Responsabilidades:
Compete à Diretoria de Orçamento e Finanças, órgão interno vinculado à
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, controlar e avaliar a
execução das normas estabelecidas no presente Manual de Procedimentos.
6. Dos Procedimentos
6.1. Dos Procedimentos para elaboração do Plano Plurianual – PPA
6.1.1. Na elaboração do PPA compete à Diretoria de Orçamento e Gestão a
execução e observação dos procedimentos a seguir arrolados:
a)

Elaborar diretrizes e cronograma para concretização do PPA;

b) Orientar as Secretarias quanto aos programas propostos elaborando a
projeção da receita e da despesa;
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Organizar

audiências

públicas

para

discussão
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e

atendimento

a

necessidade da comunidade;

d) Homologar as propostas apresentadas e definidas no PPA pelas secretarias e
encaminhá-las para compor o Projeto de Lei.
e) A elaboração do projeto de Lei do Plano Plurianual deve estabelecer as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras
delas decorrentes, relativas aos programas de

duração continuada. Obedecer à

legislação em vigor, partindo sempre de um estudo detalhado do diagnóstico das
necessidades, dificuldades, potencialidades e vocação econômica do Município para
definição

dos

objetivos e metas da administração, identificando o volume de

recursos em cada uma das fontes de financiamento e apurando os gastos com
manutenção da máquina administrativa.

f) Orientar os órgãos envolvidos no desenvolvimento do PPA no sentido de
realizarem, pelo menos, as seguintes funções:
1. Analisar as necessidades, dificuldades, potenciais e capacidade econômica
do Município para definir objetivos e metas da administração para o período de
quatro anos de exercício;
2. Estudos para identificar a quantia de recursos disponíveis em cada fonte de
financiamento e elaborar o orçamento da receita para o período de cada uma das
Unidades Gestoras;
3.

Estudos

para

apuração

dos

gastos

com

manutenção

da

máquina

administrativa e definir as disponibilidades financeiras para criação, expansão ou
aperfeiçoamento da ação governamental;
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4. Definição dos programas e das ações de governo em planilhas com identificação
do diagnóstico, diretrizes, objetivos, produto, unidade de medida, metas físicas,
financeiras e fontes de financiamento.

g) Deverá também, orientar os envolvidos na elaboração do PPA que seja
observado os seguintes requisitos:
1. Prazo e procedimentos a serem adotados por todas as Unidades da estrutura
organizacional para a avaliação dos programas, com base em diagnóstico dos
problemas existentes, para definição das ações a serem elaboradas;
2. Critérios e procedimentos para a elaboração do planejamento dos recursos
necessários para o atendimento dos programas, inclusive os finalísticos e os de
apoio administrativo;

3. Cada Sistema Administrativo elegerá um responsável para acompanhar os
indicadores dos programas definidos no Plano Plurianual.
4. O projeto de Lei do Plano Plurianual será encaminhado ao Poder Legislativo
conforme Lei Municipal que estabeleça data para este fim.

6.2. Dos Procedimentos para elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias –
LDO
6.2.1. Durante a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias é necessário
observar os seguintes pressupostos:
a) Compreender as metas e prioridades da Administração Pública Municipal,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente;
b) Orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual;
c) Dispor sobre alterações na Legislação Tributária;
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d) Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento;
e) Alterações da legislação de arrecadação;
f) Equilíbrio entre receita e despesa.
g) Limitação de empenho e estabelecer critérios e formas, quando a receita não
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal constante
no anexo das metas fiscais;
h) Normas de controle de custo e avaliação dos resultados de programas
financiados com recursos dos orçamentos;
i) Avaliação do resultado dos programas;
j) Estabelecimento de metas fiscais de receitas, despesas, resultado nominal,
resultado primário e montante da dívida;
k) Avaliação do cumprimento de metas do ano anterior;
l) Registro de memória e metodologia de cálculo para justificar as metas anuais
pretendidas;
m) E todos os critérios exigidos em Lei.
n) Estando a Secretaria Municipal de Planejamento de posse das informações,
procederá a conferência dos dados e fará os seguintes procedimentos:
1. Elaborar os anexos de metas e riscos fiscais;
2. Estabelecer o teto orçamentário para as unidades administrativas;
3. Encaminhar às Secretarias o anexo de metas e prioridades definidas no PPA.
o) As Secretarias após receberem, do setor de Orçamento e Finanças, o anexo
de metas e prioridades definidas no PPA, executará a devida revisão.
p) Cumprido a revisão, priorizará as ações para a LOA do ano subsequente e
encaminhará ao Setor de Orçamento e Finanças.
q) A Secretaria Municipal de Planejamento juntamente com o Setor de Orçamento e
Finanças realizará análise das definições propostas pelas demais secretarias.
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r) Estando às propostas de acordo com o PPA e com o teto orçamentário o Setor
de Orçamento e Finanças consolida todos os anexos das Secretarias e convoca
audiência pública, se for o caso.
s) Consolidada as informações enviará a procuradoria Geral do Município para a
elaboração do Projeto de Lei que será confirmado pelo Chefe do Executivo e
encaminhado a Câmara Municipal para apreciação.
6.3. Dos Procedimentos para elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA
6.3.1. Na elaboração da Lei Orçamentária Anual é necessário observar e
executar os seguintes pressupostos:
a) Estabelecer cronograma de atividades, tendo em vista o prazo legal
estabelecido para encaminhar o projeto da LOA à Câmara Municipal;
b) Definir métodos e procedimentos para elaboração da LOA com fundamento na
LDO e no PPA;
c) Analisar o formulário da LOA do exercício anterior (QDD- quadro de detalhamento
de despesa), havendo necessidade de adequações realizar-se-ão;
d) Elaborar a projeção de receitas observando:
1. Comportamento das receitas dos anos anteriores;
2. Previsão de transferência de receitas estadual e federal;
3. Previsão de convênios e repasses.
4. Definir o teto orçamentário geral observando:
4.1. Projeções das receitas;
4.2. Restrições legais;
4.3. Receitas vinculadas.

d) Atuar em conjunto com as demais secretarias com observância dos seguintes
fundamentos e obrigações:
1. Realizará reuniões/oficinas com objetivo de orientar a elaboração da LOA;
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2. Disponibilizará os dados necessários para elaboração da LOA observando:
2.1. Teto orçamentário por Secretarias e Unidades;
2.2. Fundamento jurídico;
2.3. Formulários e quaisquer outros dados necessários.

e) Orientar quanto aos procedimentos a serem adotados por todas as Unidades
Administrativas da estrutura organizacional com o objetivo de descrever os projetos
e atividades, considerando os objetivos e as metas definidas para os programas e
ações bem como os componentes essenciais para a construção da LOA.
f) Recebidas as propostas para a LOA, encaminhadas pelas demais Secretarias,
o setor de Orçamento e Finanças analisará as propostas observando se estão de
acordo com as diretrizes da reunião de orientação, os limites legais e recursos
previstos. Caso perceba alguma inconformidade, devolverá as propostas para as
adequações cabíveis.
g) Entendendo pela conformidade tomará os seguintes procedimentos:
1. Incorporará e consolidará os anexos da proposta da LOA;
2. Encaminhará a Procuradoria Geral para elaboração do Projeto de Lei;
3. Retornar ao Gabinete do Chefe do Executivo para assinatura e envio a
Câmara.
g) Após aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo, o Setor de
Orçamento e Finanças realizará a divulgação da LOA às demais secretarias.
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6.4. Das Observâncias Gerais

6.4.1. No desenvolvimento das atividades do Órgão de Orçamento e Finanças,
também é dever do responsável pelo Departamento a observância das seguintes
normas e procedimentos:
a) Estabelecer o calendário das oficinas nas Unidades Administrativas e
cronograma de atividades, tendo em vista o prazo estabelecido para o
encaminhamento do projeto de lei do PPA à Câmara;
b)

Realizar levantamento dos programas e recursos do Governo Federal e

Estadual;
c)

Definir diretrizes para elaboração do PPA, baseado no Plano de

Governo, nos planos setoriais e demandas da população;
d)

Realizar reuniões com os diversos segmentos da sociedade civil

organizada e com as secretarias/gerências para orientar o preenchimento dos
formulários que servirão de base para a elaboração do PPA;
e) Manter o Departamento sempre à disposição das demais Unidades, com
comportamento de urbanidade e respeito.
e) Elaborar a projeção de receitas, comportamento das receitas dos anos
anteriores, previsão de receitas do governo estadual e federal, previsão de
convênios e repasses;
f) Definir o teto orçamentário geral, projeções das receitas; restrições legais e
receitas vinculadas;
g) Discutir tecnicamente com as Unidades Administrativas para definir as rotinas
de trabalho e respectivos procedimentos de controles que deverão ser objeto de
alteração, atualização ou expansão;
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h) Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os seus
termos.
i) Estabelecer cronograma de atividades, tendo em vista o prazo estabelecido
para o encaminhamento do projeto de lei da LDO à Câmara Legislativa Municipal;
j) Divulgar e implementar a instrução normativa nas áreas executoras e
supervisionar a sua aplicação;
k) Discutir, tecnicamente, com as Unidades Administrativas e de Controle Interno,
a definição dos procedimentos de controle, objeto de alteração, atualização ou
expansão;
l) Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os funcionários das Unidades;
m) Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os
seus termos.
n) Para elaboração da LOA – Lei orçamentária Anual, são competências do setor de
orçamento e finanças:
1. Estabelecer cronograma das oficinas para a elaboração do planejamento
estratégico, tático, operacional e orçamentário de cada exercício, tendo em vista
o prazo estabelecido para o encaminhamento do projeto da LOA à Câmara
Legislativa Municipal;
2. Divulgar e implementar a instrução normativa nas áreas executoras e
supervisionar a sua aplicação;
3. Discutir, tecnicamente, com as Unidades Executoras e de Controle Interno, para
definir as rotinas de trabalho e respectivos procedimentos de controles objeto de
alteração, atualização ou expansão;
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4. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários das
Unidades;
5. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os
seus termos.
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Sistema de Gestão de Pessoas
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SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 01
LICENÇA PRÊMIO EM GOZO

1.

Finalidade

O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como finalidade
planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à organização
pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.

4.

Competência e Responsabilidades
O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do

Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
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Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que são
exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
5.1.Licença Prêmio em gozo:
a) O DGRH fará consulta nos assentamentos funcionais do servidor para
verificar se o mesmo preenche os requisitos da Lei 1.336/2007 (artigos. 133 e 134).
b) Após deverá remeter o Processo à Secretaria de origem com despacho
fundamentado, informando a legalidade da concessão da Licença Prêmio.
c) Caso o Servidor não preencha os requisitos para o gozo da Licença, o
processo também será encaminhado para Secretaria de Origem para ciência e
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incumbência de comunicar ao servidor por escrito da negativa quanto ao pedido
formulado, e o processo será devolvido ao DGRH para arquivamento.
d) Tendo o servidor direito ao Gozo da Licença o processo é encaminhado à
Secretaria de origem para ciência e autorização quanto ao pedido formulado, e
pronunciamento quanto à data de gozo de acordo com o interesse do serviço público.
e) Caso a Secretaria de origem indefira o pedido de Gozo da Licença, por
indisponibilidade de data e/ou falta de servidores, deverá comunicar o servidor
quanto ao indeferimento do pedido, e o processo será devolvido ao DGRH para
arquivamento.
f) A Secretaria de origem ainda poderá deliberar sobre outra data que seja
mais viável aos andamentos do serviço público, devendo comunicar ao servidor
sobre nova data disponível para gozo da Licença.
g) Autorizando o Gozo, o processo é devolvido à DGRH com a devida
autorização assinada pelo Secretário ou Diretor da pasta.
h) O DGRH deverá encaminhar o processo à Secretaria Municipal de
Governo – SEMGOV, solicitando a confecção de Decreto para formalização da
Licença.
i)Após confecção do Decreto o DGRH registrará o afastamento da Licença
nos assentamentos funcionais do servidor, e o lançamento na folha de pagamento.
(ANEXO – SGP 01).
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6. Fluxograma – SGP 01
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SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 02
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.
4.

Competência e Responsabilidades
O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do

Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
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Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que são
exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
5.1 Licença Prêmio em Pecúnia:
a) O DGRH fará consulta nos assentamentos funcionais do servidor para
verificar se o mesmo preenche os requisitos da Lei 1.336/2007 (artigos 133 e 135).
b) Após deverá remeter o Processo à Secretaria de origem com despacho
fundamentado, informando os cálculos da conversão da Licença Prêmio em Pecúnia.
c) A Secretaria de origem deverá se manifestar no processo se posicionando
favorável ou não quanto ao pedido.
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d) Caso a Secretaria de Origem indefira o pagamento, por indisponibilidade
financeira e/ou falta do interesse público, deverá comunicar o servidor quanto ao
indeferimento do pedido, e o processo será devolvido ao DGRH para arquivamento.
e)

Se deferido o pedido, a Secretaria de origem deverá remeter o processo,

com a devida autorização assinada pelo Secretário ou Diretor da pasta, ao DGRH
para inclusão dos valores a serem pagos na Folha de Pagamento (ANEXO – SGP
02).
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6. Fluxograma – SGP 02
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SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 03
PERMUTA/COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS COM DÉBITOS
JUNTO AO MUNICÍPIO

1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.
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4.

Competência e Responsabilidades
O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do

Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que são
exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
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5.1 Compensação de Créditos Trabalhista com Débitos junto ao Município

a) Conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1.054/2019, o Poder Executivo poderá
celebrar permuta/compensação de créditos trabalhistas de servidores municipais,
com débitos municipais.
b) O DGRH deverá fazer o levantamento dos créditos do servidor, tais como, licença
prêmio, férias, rescisões, dentre outros, e encaminhar à Secretaria Municipal de
Governo – SEMGOV.

c) A SEMGOV analisará o pedido e fundamentará no processo a autorização ou não
da compensação.
d) Caso a SEMGOV indefira o pedido, o processo será devolvido à DGRH que
notificará o servidor quanto à negativa do pedido.
f)

Caso a SEMGOV autorize a permuta/compensação dos débitos, o processo é

encaminhado à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, que consultará a
disponibilidade orçamentária da Secretaria de origem para efetuar as compensações
(ANEXO - SGP 03).
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6. Fluxograma - SGP 03
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LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES

1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.
4.

Competência e Responsabilidades
O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do

Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
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Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

181
–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos
Processos Administrativos de servidores municipais, que geralmente iniciam os
pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que são
exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
5.1 Licença para Tratar de Assuntos Particulares
a) O DGRH fará consulta nos assentamentos funcionais do servidor para
verificar se o mesmo preenche os requisitos da Lei 1.336/2007 (art. 123).
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b) Após, deverá remeter o processo à secretaria de origem com despacho
fundamentado, informando a legalidade da concessão do afastamento.
c) Se o servidor não preencher os requisitos para a concessão do
afastamento, o processo será encaminhado à secretaria de origem para ciência e
comunicação ao interessado por escrito e fundamentado com as razões da negativa
do pedido, após o processo será devolvido ao DGRH para arquivamento.
d) Se o servidor preencher os requisitos para o afastamento, será remetido à
secretaria de origem que deverá se manifestar no processo se posicionando
favorável ou não quanto ao pedido.
e) Caso a secretaria de origem indefira o pedido de afastamento, por não ser
de interesse da Administração, deverá comunicar ao servidor quanto ao
indeferimento do pedido, e o processo será devolvido ao DGRH para arquivamento.
f) Caso o afastamento seja autorizada pela Secretaria de origem, o processo
deverá ser remetido ao DGRH assinada pelo Secretário ou Diretor da pasta.
g) O DGRH deverá encaminhar o processo à SEMGOV, solicitando a
confecção de decreto para formalização do afastamento.
h) Após confecção do decreto, o DGRH registrará o Afastamento nos
assentamentos funcionais do servidor, e o lançamento na folha de pagamento
(ANEXO - SGP 04).
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SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 05
REINTEGRAÇÃO DO CARGO

1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.
4.

Competência e Responsabilidades
O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do

Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
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e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que são
exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
5.1 Reintegração do cargo
a) O servidor que, encontra-se afastado e vencer o prazo do afastamento, ou
for de seu interesse retornar, ou ainda, quando for convocado pela Administração
Pública a retornar as suas atividades, deverá efetivar através de requerimento no
Protocolo solicitando a Reintegração, observando os prazos estabelecidos pela Lei
1336/2007 art. 123, § 1º.
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b) O DGRH encaminhará a Secretaria de origem informando a data limite do
servidor para manter-se afastado, e qual a data de interesse do Servidor de
reintegrar ao cargo.
c) Após ciência da Secretaria de origem, e despacho devidamente
autorizado pelo Secretário ou Diretor da pasta quanto à data de interesse da
Administração do retorno do Servidor o processo é devolvido para o DGRH.
d) O DGRH deverá encaminhar o processo a SEMGOV, solicitando a
confecção de Decreto para formalização da Reintegração do Servidor.
e) Após confecção do decreto, o DGRH reintegrará o servidor na folha de
pagamento e registrará nos assentamentos funcionais do servidor (ANEXO - SGP
05).
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SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 06
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.

4.

Competência e Responsabilidades
O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do

Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

189

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que são
exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
5.1 Licença para tratamento de saúde
a) O servidor que não comparecer ao serviço por motivo de doença ou força maior
deverá apresentar atestado médico, observando os prazos da Lei 1.336/2007
(artigos 64, 65 e 124).
b) Se o atestado médico for superior a 15 (quinze) dias, o DGRH deverá proceder o
agendamento da perícia com a Junta Médica Oficial do Município.
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c) Sendo indeferido o atestado pela Junta Médica do Município o servidor deve se
apresentar imediatamente após o resultado no local de trabalho.
d) Se deferido, a Junta Médica estipulará o prazo na qual o servidor devera
permanecer afastado de suas atividades.
e) Encerrando o prazo, o servidor será submetido à nova perícia, que concluirá pelo
retorno as atividades, prorrogação, ou ainda aposentadoria por invalidez (ANEXO SGP 06).
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6. Fluxograma - SGP 06
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SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 07

LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA
1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.

4.

Competência e Responsabilidades
O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do

Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
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Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que são
exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
5.1 Licença por motivo de doença em pessoa da família
a) Quando a ausência do servidor ocorrer por motivo de doença de pessoa da
família, devera ser obervado Lei 1.336/2007 art. 132.
b) Os atestados médicos de acompanhantes sempre que superiores a 2 (dois) dias,
o DGRH encaminhara para perícia da Junta Médica Oficial do Município .
c) Sendo indeferido o atestado pela Junta Médica o servidor deve se apresentar
imediatamente após o resultado no local de trabalho.
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d) Sendo homologado o atestado pela Junta Médica, o servidor deve se apresentarse a uma Comissão Especial, composta por Assistente Social, para comprovar se
a assistência do servidor é indispensável ou não, ou ainda se esta assistência
possa ser prestada simultaneamente ao exercício da cargo.
e) Sendo indeferido o atestado pela Comissão Especial o servidor deve se
apresentar imediatamente ao local de trabalho. (ANEXO – SGP 07)
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6. Fluxograma - SGP 07
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SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 08
ABONO DE PERMANÊNCIA
1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.

4.

Competência e Responsabilidades
O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do

Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
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Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que são
exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
5.1 Abono de permanência
a) O Abono de permanência, previsto na Lei Municipal nº 1.155/2005 art. 54, trata-se
de um bônus, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, que será
concedido ao servidor efetivo ativo que tenha alcançado todos os requisitos para
aposentadoria voluntária, mas optou por permanecer em atividade.
b) Recebido o pedido, o DGRH deverá autuar com documentos
comprobatórios referentes ao Tempo de Contribuição, e demais assentamentos
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funcionais, e encaminhará ao Instituto de Previdência do Município de Ariquemes –
IPEMA, para análise.
c) Se o servidor não preencher os requisitos para a concessão do Abono, o
IPEMA fará despacho por escrito e fundamentado com as razões da negativa do
pedido, após o processo será devolvido ao DGRH para notificar o servidor e arquivar.
d) Quando deferido pelo IPEMA, o processo é encaminhado à Procuradoria
Geral do Município – PGM para parecer jurídico quanto à legalidade do benefício.
f)

Após parecer favorável da PGM, o processo é encaminhado ao DGRH para
lançamento na Folha de Pagamento e registros nos assentamentos funcionais.
(ANEXO – SGP 08)
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6. Fluxograma - SGP 08
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SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 09
READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO
1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.

4.

Competência e Responsabilidades
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O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do
Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que são
exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
5.1 Readaptação de função
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a) O servidor que tenha sofrido limitação de sua capacidade física ou mental, deverá
ser obervado a Lei 1.336/2007 (artigos 12 a 15), devendo ser submetido à inspeção
médica pela Junta Médica Oficial do Município.
b) A Junta Médica ira analisar as limitações, decidindo pelo retorno à função de
origem, readaptação ou incapacidade.
c) Sendo indeferida a solicitação de readaptação pela Junta Médica, o servidor deve
permanecer exercendo suas atividades de origem.
d) Sendo homologada pela Junta Médica o servidor deve preencher um
requerimento que será encaminhado a secretaria de origem, para lotação em cargo
de atribuições e responsabilidade compatíveis com a limitação sofrida conforme
constado pela perícia, após encaminhado ao DGRH.
e) O DGRH encaminhara o processo à SEMGOV solicitando a confecção de decreto
para formalização da Readaptação. (ANEXO – SGP 09)
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6. Fluxograma - SGP 09
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SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 10
MUDANÇA DE NÍVEL
1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.
4.

Competência e Responsabilidades
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O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do
Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que são
exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
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5.1 Mudança de Nível
a) Em observância a Lei 1.336/2007 (artigos 9º a 11), ocorrerá progressão na classe,
conforme Leis de Planos de Cargos e Carreiras de cada categoria, e ao receber o
pedido de mudança de nível horizontal (títulos/escolaridade).
b) O protocolo de solicitação deverá observar que, os documentos comprobatórios
deverão ser convalidados pelo agente administrativo mediante a comparação entre o
documento original e cópia, atestando sua a autenticidade.
c) O DGRH fará um despacho informando em qual nível o servidor se encontra e
encaminhará a uma Comissão Especial.
d) O processo será encaminhado à Comissão Especial de acordo com o cargo,
havendo 3 (três) comissões que analisarão as exigências dos Planos de Cargos e
Carreiras Leis 1.304/2007 (Secretaria de Saúde), Lei 1.305/2007(Secretaria de
Educação), e Lei 1.303/2007(Servidores em Geral), observando as “séries de níveis
dos cargos”.
e) Se deferido pela Comissão Especial, o processo é encaminhado para ao DGRH
para os devidos lançamentos e alteração no sistema de informação.
g)

Se indeferido o processo pela Comissão Especial, o servidor será notificado
para dar ciência e após, será arquivado. (ANEXO – SGP 10)
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6. Fluxograma - SGP 10
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SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 11
TRANSFERÊNCIA DE LOCAL
1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.
4.

Competência e Responsabilidades
O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do

Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
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Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que
são exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.

5.1 Transferência de local
a) Conforme Lei 1.336/2007, artigo 56, ocorrerá a relotação/transferência de
local, a pedido, quando for de interesse do servidor, ou de ofício, quando for de
interesse da Administração.
b) Quando por necessidade do serviço, a Administração irá convocar o
servidor mediante justificativa a ser transferido.
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c)A transferência ocorrerá de maneira que se ajuste a pessoa à necessidade
do serviço publico.
d) O servidor interessado pela transferência de local, deverá protocolar o
pedido já com indicação, para o novo local que deseja ser transferido mediante
justificativa.
e) O DGRH encaminhará o processo para a Secretaria de origem do servidor.
f) Aprovado a transferência pela Secretaria de origem, caso seja de interesse
do serviço publico, está despachará no processo deferindo pedido.
g)Não sendo de interesse do serviço público a transferência do Servidor, a
Secretaria de origem deverá notificar o mesmo quanto ao indeferimento do pedido
com comprovação nos autos. (ANEXO – SGP 11)
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6. Anexo – SGP 11
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EXONERAÇÃO DE SERVIDOR E PAGAMENTO DE RESCISÃO
1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.

4.

Competência e Responsabilidades
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O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do
Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que
são exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
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5.1 Exoneração e pagamento de rescisão

a) A exoneração do Servidor dar-se-á a pedido ou de ofício, conforme Lei 1336/2007
(artigos 47 e 48).
b) O servidor ativo que deseja se desligar do cargo deverá preencher requerimento
de exoneração e vacância do cargo, e solicitar o pagamento de rescisão.
c) Ao servidor comissionado (portaria), cedido, e o temporário, não haverá vacância
do cargo.

d) Recebido o Processo do servidor solicitante ou o pedido de desligamento da
Administração, o DGRH fará desligamento no sistema de folha de pagamento na
data solicitada, e o levantamento dos cálculos rescisórios.
e) Após levantamento das verbas rescisórias, o processo é encaminhado a
SEMGOV para confecção de Decreto de Exoneração e Vacância do cargo.
f) Após, o processo é encaminhado ao Setor de Patrimônio para levantamento de
carga patrimonial em nome servidor exonerado.
g) Após, o processo é encaminhado para SEMFAZ, no setor de Diretoria de Receita
Municipal – DIREM para verificar se há débitos junto ao Município em nome do
servidor exonerado.
h) Após, o processo é encaminhado para a Secretaria de origem para verificar se há
pendência referente à diárias ou suprimento de fundo em nome do servidor
exonerado.
i) A Secretaria de origem fará levantamento quanto ao orçamento financeiro para
liquidação dos créditos rescisórios do servidor exonerado.
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j) Verificada a disponibilidade de orçamento financeiro, o processo deverá ser
encaminhado à Tesouraria para empenho e pagamento. (ANEXO – SGP 12)
6. Fluxograma - SGP 12
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SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 13
APOSENTADORIA
1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.

4.

Competência e Responsabilidades
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O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do
Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que são
exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
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5.1 Aposentadoria

a) O Servidor de cargo efetivo que contribui para o regime de Previdência
Próprio (IPEMA Instituto de Previdência do Município de Ariquemes) e deseja se
aposentar, solicitará através de protocolo, declaração referente o Tempo de
Contribuição.
b) Recebido o pedido, o DGRH deverá autuar o processo com documentos
comprobatórios referente ao Tempo de Contribuição, e demais assentamentos
funcionais, e encaminhará ao IPEMA, para análise conforme Lei 1.155/2005 (artigos
28, 29, 30, e 31)
c) Se o Servidor não preencher os requisitos para a concessão da
aposentadoria, o IPEMA fará despacho fundamentado com as razões da negativa do
pedido, e notificará o servidor e o processo será arquivado.
d) Quando deferido pelo IPEMA, o processo é encaminhado à Procuradoria
Geral do Município – PGM para parecer jurídico quanto à legalidade do benefício.
e) Após parecer favorável da PGM, o processo é encaminhado ao IPEMA
para confecção de uma Portaria para formalização da Aposentadoria.
f) Após publicação da Portaria de Aposentadoria, o IPEMA notificará o
DGRH para desligar o servidor na Folha de Pagamento e registros nos
assentamentos funcionais.
g) Após, o servidor deverá preencher requerimento de vacância do cargo, e
o pagamento de rescisão.
h) Após o processo, segue o trâmite do processo de rescisão. (ANEXO –
SGP - 13)

Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

218

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
6. Fluxograma - SGP 13
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SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 14
CONTRATAÇÕES
1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.
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4.

Competência e Responsabilidades

O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do
Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que são
exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.

Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
5.1 CONTRATAÇÕES
5.1.1 Contratação de Servidores Efetivos
a) A Secretaria que necessitar de novos servidores, deverá fazer um
documento com justificativa ao chefe do Poder Executivo, solicitando Edital de
Convocação de servidor aprovado em concurso público vigente, conforme Lei
1.336/2007 (artigos. 6º, 26 e 27).
b) Atendida a solicitação, o Chefe do Poder Executivo Municipal irá publicar
no Diário Oficial o Edital de convocação de servidor aprovado em concurso público,
conforme Lei 1.336/2007 art. 7º.
c) O convocado, ao ocupar o cargo público, deverá se apresentar no DGRH
munido das documentações relacionadas no edital de convocação, observando a Lei
1.336/2007 (artigos. 3º, 8º, 28, 29 e 30) e Instrução Normativa n.º 013/TCE-RO do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (artigo 22).
d) O DGRH deverá analisar as documentações apresentadas e atestar se
todas as documentações estão de acordo com o exigido para lotação no quadro de
servidores.
e)O DGRH fará o cadastro do servidor no sistema de Folha de Pagamento e
o encaminhará através de memorando à Secretaria em que irá exercer suas
atividades, informando o número de cadastro/matrícula e a data da efetivação do
exercício.
f) Após o efetivo exercício do servidor, o DGRH deverá remeter à
Controladoria Geral do Município – CGM, no prazo de 10 (dez) dias, toda
documentação apresentada para sua nomeação, observando o artigo 22 da
Instrução Normativa n.º 013/TCE-RO.
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5.1.2 Contratação de Servidores Comissionados
a) O chefe do Poder Executivo, através de decreto nomeia o servidor de
cargo comissionado e encaminha ao DGRH, conforme Lei 1.336/2007 art. 2º, I, c.
b) O DGRH deverá analisar as documentações apresentadas e atestar se
todas documentações estão de acordo com o exigido para lotação no quadro de
servidores.
c) O DGRH fará o cadastro do servidor no sistema de Folha de Pagamento e
o encaminhará por meio de memorando à Secretaria em que irá exercer suas
atividades, informando o número de cadastro/matrícula e a data da efetivação do
exercício.
5.1.3 Recepção de Servidores Cedidos
a) O Servidor que deseja ser cedido ao Município de Ariquemes deverá
apresentar-se ao DGRH com Decreto de Cedência do município de origem.
b) O DGRH deverá verificar quanto à recepção do Poder Executivo de
Ariquemes (autorização do prefeito) e consultará a SEMFAZ quanto à disponibilidade
orçamentária para pagamento deste servidor, caso a cedência seja com ônus ao
Município de Ariquemes.
c) O DGRH deverá analisar as documentações apresentadas e atestar se
todas documentações estão de acordo com o exigido para lotação no quadro de
servidores.
d) O DGRH fará o cadastro do servidor no sistema de Folha de Pagamento e
o encaminhará por meio de memorando, à Secretaria em que ira exercer suas
atividades, informando o número de cadastro/matrícula e a data da efetivação do
exercício.
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5.1.4 Contratação de Servidor Temporário
a) Sempre que, por necessidade temporária de excepcional interesse público,
a Administração poderá efetivar a contratação de pessoal por prazo determinado
conforme Lei 1.336/2007 (artigos 218, 219 e 220).
b) A Secretaria que necessitar de servidores emergenciais, deverá solicitar
ao chefe do Poder Executivo a convocação, nos termos da Lei 1.336/2007 art. 220.
c) Convocado o servidor emergencial, deverá preencher os requisitos da Lei
1.336/2007 art. 7º.
d) O DGRH deverá analisar as documentações apresentadas e atestar se
todasas documentações estão de acordo com o exigido para lotação no quadro de
servidores.
e) O DGRH fará o cadastro do servidor no sistema de Folha de Pagamento e
o encaminhará por meio de memorando, à Secretaria em que irá exercer suas
atividades, informando o número de cadastro/matrícula e a data da efetivação do
exercício. (ANEXO – SGP 14).
5.1.5 Contratação de Estagiário
a) O contrato de estagiário deverá ser feito através da empresa que possui o
Convênio de Concessão de Estágio com a Prefeitura Municipal de Ariquemes.
b) A Secretaria que necessitar de estagiários deverá buscar junto à empresa
que manterá seu banco de dados de currículos.
c) Após selecionar o estagiário a empresa libera o contrato que deve ser
impresso, assinado e encaminhado para empresa.
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d) A empresa que possui convênio de estágio junto ao Município, é
responsável pelo seu pagamento mensal dos estagiários, sendo ela a responsável
pelo pagamento da bolsa-auxílio.
e) As Secretarias de origem deverão encaminhar mensalmente a frequência
dos estagiários para a empresa Conveniada efetuar pagamento da bolsa-auxílio.
f) Concluído o estágio, a Prefeitura deverá efetuar baixa/desligamento do
estagiário Junto à empresa. (ANEXO – SGP 14).
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6. Fluxograma- SGP 14

Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

226

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 15
AVALIAÇÃO DO ESTAGIO PROBATÓRIO
1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.
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4.

Competência e Responsabilidades
O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do

Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
Planejamento

Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos
Processos Administrativos de servidores municipais, que geralmente iniciam os
pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que são
exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para
análise das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de
até 07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
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5.1 Avaliação do Estagio Probatório
a) Conforme Lei 1.336/2007 art. 37 a 43, o Servidor Efetivo ao ingressar em cargo
público ficará sujeito à avaliação periodicamente no estágio probatório.
b) As avaliações serão realizadas por comissão especial nomeada pela SEMGOV,
de acordo os Planos de Cargos e Carreiras (Saúde, Educação e Geral), em conjunto
com o superior hierárquico da área em que o servidor estiver lotado.
c) Para cada servidor efetivo que ingressar atividade a comissão especial irá abrir
Processo junto ao Protocolo, e ao tempo em que for o prazo das avaliações
convocará o seu superior hierárquico, para em conjunto realizar a avaliação.
d) Após o servidor avaliado será comunicado para por escrito dar ciência ao
resultado final da avaliação, e se necessário se manifestar.
e) Se em 3 (três) avaliações o resultado for insuficiente o servidor poderá ser
exonerado mediante processo administrativo.
d)Se o servidor for aprovado no estagio probatório será confirmado/estável no cargo.
(ANEXO – SGP 15)
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6. Fluxograma - SGP 15
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SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP 16
FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

1.

Finalidade
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRH tem como

finalidade planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária à
organização pública, dando um suporte nas questões referentes à Gestão de
Pessoas.
2.

Abrangência

A administração de recursos humanos prevê os servidores públicos do
Município, como um recurso na Administração, bem como cuida de sua
instrumentalização: seleção, contratação, demissão, entre outras movimentações de
pessoas no serviço público. Trata das rotinas de recursos humanos que ajudam no
dia a dia, como fechamento de pontos, folha de pagamento, manutenção de
registros, assentamentos funcionais e controle dos servidores.
3.

Base Legal e Regulamentar
A gerência do Recurso Humanos do Município de Ariquemes tem como base

legal os nortes Constitucionais, bem como é Regida pela Lei Municipal nº 1336/2007
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Ariquemes, sendo coorientada pelas Leis Municipais que regem os Planos de Cargo,
Carreiras e Salários, tais como a Lei 1.304/2007 que trata do PCCS dos Servidores
da Saúde, Lei 1.305/2007 que trata da PCCS dos Servidores da Educação, e Lei
1.303/2007 que trata do PCCS dos Servidores Geral.
4.

Competência e Responsabilidades
O gerenciamento de informações sobre pessoal da Administração do

Município de Ariquemes, incluindo todas as Secretarias, Governo – SEMGOV,
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Orçamento

e

Gestão

–

SEMPOG,

Educação

232
–

SEMED,

Desenvolvimento Social – SEMDES, Saúde – SEMSAU, Fazenda – SEMFAZ, Obras
e Serviços Públicos – SEMOSP, Meio Ambiente – SEMA, Agricultura Indústria e
Comércio – SEMAIC, Procuradoria Geral - PGM, Controladoria Geral – CGM, Fundo
Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCET, se centraliza no Departamento de
Gestão de Recursos Humanos – DGRH.
Sendo que as Secretarias com maior quantidade de Servidores, Saúde e
Educação, possuem Departamentos de Recursos Humanos para auxiliarem nas
informações ao DGRH.
No organograma do DGRH, existe uma subdivisão de servidores
responsáveis

por

Processos

Administrativos,

Cadastramento,

Certidões/

Declarações de Tempo de Serviço, Folha de Pagamento, bem como um Diretor
Geral responsável por todo o recurso de pessoal da Administração Municipal.
5. Procedimentos:
O DGRH é responsável pelos trâmites e procedimentos relativos aos Processos
Administrativos

de

servidores

municipais,

que

geralmente

iniciam

os

pedidos/solicitações através de requerimento no Departamento de Protocolo.
O Protocolo deverá autuar o processo atendendo todas as formalidades que
são exigidas para a respectiva autuação, como paginação, ordem cronológica de
documentação, dentre outras formalidades.
Gerado o número do processo, o Protocolo tramitará o mesmo a DGRH para análise
das documentações que deverá ser efetuada no prazo médio praticado de até
07(sete) dias úteis para análise.
Recebido o processo, o DGRH deverá proceder na forma relacionada a seguir,
conforme a solicitação do interessado que impulsionou o processo administrativo.
5.1 Fechamento da Folha de Pagamento
a) A confecção da Folha de Pagamento deverá ser iniciada geralmente no dia 05
(cinco) de cada mês, após o recebimento das informações das Secretarias.
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b) Após o fechamento da folha, a DGRH deverá encaminhar à SEMFAZ para
providências cabíveis àquela Secretaria e liberação do pagamento junto à conta
individual dos servidores.
c) É de competência exclusiva a responsabilidade do DGRH na execução dos
cálculos de:
1. Folha de pagamento;
2. Férias;
3. 13º Salário;
4. Licença Prêmio;
5. Benefícios;
6. Afastamentos;
7. Reintegração;
8. Redução de carga horária;
9. Cálculo de Rescisão.
d) É de competência exclusiva e responsabilidade do DGRH a execução das tarefas
seguintes:
d.1. Atuação com zelo e atenção de forma a manter o empenho na resolução de
possíveis inconsistências apresentadas pelo sistema de folha de pagamento em
tempo oportuno de forma que não seja gerado prejuízo ao servidor e nem ao
Município.
d.2. Processamento e transmissão da SEFIP, elaborada de acordo com as normas
que regulam as contribuições objeto da respectiva declaração até o dia 07(sete) do
mês subsequente.
d.3. Emitir guias para pagamento de INSS e FGTS observando sempre os prazos
limites de vencimento;
d.4. Atendimento

presencial a servidores

municipais,

primando pelo bom

desempenho do setor de forma que o conceito de Gestão de Recursos Humanos
possa ser aplicado de forma ampla.
d.5. Disponibilização de contracheques dos servidores através do portal virtual do
Município e Disponibilização dos mesmos na própria Diretoria.
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d.6. Manutenção de arquivo de armazenamento dos dados relativos à despesa com
pessoal;
d.7. Arquivamento mensal e anual da folha de pagamento, líquidos da folha, boletins
informativos das secretarias para pagamentos dos servidores e relatórios impressos;
d.8. As cédulas C serão disponibilizadas após transmissão da Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF.
d.9. Emissão de Guias de Recolhimento do Sistema Previdenciário do município de
Ariquemes – IPEMA, INSS e demais guias de previdências dos servidores cedidos.
d.10. Realização de cálculos de progressão funcional;
d.11. Proceder as anotações das alterações funcionais, das vantagens, dos
benefícios e dos descontos que impliquem modificação na folha de pagamento;
d.12. Atualizar as normas e critérios relacionados com o sistema de pagamento,
como criação de verbas de proventos/ descontos e parametrização pra cálculo;
d.13. Realizar cálculos de consignações e averbações e empréstimos;
d.14. Realizar cálculos de progressão funcional;
d.15. Realizar o cálculo de ações judiciais, verbas rescisórias, cálculos processuais e
outros;
d.16. Realizar a conferência final da folha de pagamento mensal;
d.17. Enviar arquivos/ relatórios para conferência e fechamento de consignados;
d.18. Transmissão dos arquivos bancários para crédito em conta do servidor e
demonstrativos de pagamentos;
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6. Fluxograma - SGP 16
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
DIPUR – Diretoria e Planejamento Urbano
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1. Habite-se
1.0. Concluída a construção de uma edificação, para que possa ser habitada,
ocupada ou utilizada, deverá ser solicitado o habite-se. Para receber o pedido de
habite-se, o servidor do DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá exigir os
documentos seguintes:
1.0.1. Se o Requerente for Pessoa Física:
a) Requerimento próprio de pedido de habite-se;
b) Cópia de documento de identificação;
c) Cópia de CPF e/ou CNH;
d) Certidão Negativa de débitos do imóvel;
e) Cópia do comprovante de posse do imóvel tais como: Escritura Pública, Certidão
de Inteiro Teor ou Contrato de Compra e Venda (reconhecido assinaturas das
partes).
f) Cópia do Alvará de Licença para Construção;
g) Cópia do projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura Municipal de Ariquemes.
1.0.2. Se o Requerente for Pessoa Jurídica:
a) Deverão ser exigidos a mesma documentação listada no item 1.1. acrescida das
documentações relacionadas a seguir.
b) Cópia do Contrato Social e última alteração contratual;
c) Comprovante de Inscrição no CNPJ e situação cadastral.
1.1. Atendido todas as exigências quanto à listagem de documentação dos itens
anteriores o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO receberá o pedido de habite-se
protocolizando o pedido no Sistema dessa Municipalidade gerando um número de
processo.
1.2. O DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá autuar o processo atendendo
todas as formalidades que são exigidas para a respectiva autuação, como paginação,
ordem lógica da documentação, dentre outras formalidades.
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1.3. Gerado o número do processo, o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
tramitará o mesmo a DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO - DIPUR para
análise das documentações que deverá ser efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis para análise.
1.4. Havendo pendências/divergências relacionadas às documentações juntadas no
processo, o servidor responsável pela análise emitirá parecer em 02 (duas) vias
relacionando as pendências. Sanadas as pendências, a reanálise deverá ser feito
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.
1.5. Apto para prosseguimento, a DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO DIPUR encaminha o respectivo processo à fiscalização urbana municipal para
vistoria in loco para constatar se a obra foi concluída por completa e executada de
acordo com o projeto aprovado por esta administração.
1.6. Comprovada a consonância da obra com o projeto, o Município fornecerá o
habite-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do
requerimento.
1.7. Caso a obra não tenha sido executada de acordo com o projeto aprovado pelo
Município, o fiscal urbano responsável pela vistoria deverá relatar as alterações e
notificar o interessado para regularização das pendencias.
1.8. Sendo a pendência ampliação da área construída, o interessado deverá
protocolizar processo de Alvará de Licença para Construção da área ampliada;

1.9. Sendo a pendência alteração na parte estrutural, o interessado deverá
protocolizar processo de “asbuilt”.

1.10. Estando a obra concluída e executada de acordo com o projeto aprovado pelo
Município, o fiscal urbano responsável pela vistoria emitirá parecer de conformidade
acrescido de Boletim de Informação Imobiliário – BIC e levantamento fotográfico e
remeterá o processo ao servidor responsável pela emissão da Carta de Habite-se.
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1.11. Anterior à emissão da Carta de Habite-se, o servidor responsável pela sua
emissão, deverá atualizar o cadastro imobiliário do interessado de acordo com
Boletim de Cadastro Imobiliário (BIC) emitido pelo fiscal urbano e emitirá o formulário
para emissão de taxa de habite-se.
1.12. O interessado deverá retirar o formulário na DIPUR e solicitará a emissão da
DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no balcão de atendimento da prefeitura.
1.13. Comprovado o pagamento da taxa no processo pelo interessado, a Carta de
Habite-se deverá ser emitida.
1.14. Anexos:
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1.14.1. Modelo de requerimento:

EXCELENTISSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Eu,_________________________________________________________________
_______________, brasileiro (a), profissão______________________________
Estado Civil ________________, portador (a) da Carteira de Identidade RG, sob o
n.º______________________, e inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas CPF
sob n.º___________________________________, residente e domiciliado(a) á
___________________________________________________________________
Vem mui respeitosamente requerer a V.Ex.ª, que se digne a conceder HABITE-SE
do tipo: ________________________________________.
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL:
BAIRRO____________________QUADRA_____BLOCO_______LOTE_______
Telefone p/ Contato: __________________________
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Ariquemes/RO, ________ de ______________________de 2018.
_______________________________________
REQUERENTE
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1.14.2. Modelo de formulário para emissão de taxa de Habite-se:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DE TAXA
HABITE-SE
NOME DO PROPRIETÁRIO:
CPF/CNPJ:
DADOS DA OBRA
BAIRRO –
INSCRIÇÃO DO IMÓVEL:
PROCESSO N.º

QD.-

BL – 00

LT –

DATA DO DESPACHO:

CONSTRUÇÃO
CONFORME A VISTÓRIA REALIZADA PELA FISCALIZAÇÃO URBANA - EMITIR A
TAXA DE HABITE-SE DE UMA CONSTRUÇÃO *** TIPO DA CONSTRUÇÃO ***.

Identificação do servidor responsável pelo despacho
Função do servidor
Matricula nº 0000

Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034
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1.14.3. Modelo de Boletim de Informação Cadastral (BIC):
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2. Alvará de Construção

2.0. No âmbito municipal, só podem ser iniciadas obras após a obtenção de
licenciamento para construção nesta administração pública municipal. Desse modo,
os procedimentos abaixo devem ser observados no desenvolvimento das
atividades vinculadas ao ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO:
2.1. É requisito essencial para liberação do Alvará de Licença para Construção a
regularização da obra por profissional qualificado da área (Arquiteto, Engenheiro
Civil ou Técnico em Edificações) que elaborará o projeto de construção ou
regularização de construção, sendo ela comercial e/ou residencial, que fará juntada
nesta municipalidade por meio de requerimento próprio instruído com as
documentações necessárias.
2.2. Na análise do pedido de liberação de Alvará de Construção pelo interessado,
são documentações necessárias para protocolizar o processo de solicitação:
2.2.1. No caso de Pessoa Física:
a) Cópia do RG e CPF e/ou CNH do proprietário do imóvel;
b) Cópia do comprovante de posse do imóvel tais como: Escritura Pública, Certidão
de Inteiro Teor ou Contrato de Compra e Venda (reconhecido assinaturas das partes)
ou contrato de locação com a respectiva anuência do proprietário do imóvel;
c) CND (certidão negativa de débitos) do imóvel;
d) CND (certidão negativa de débitos) do econômico dos profissionais responsáveis
pelo projeto e execução da obra;
e) 03 (três) vias dos projetos composto pelas seguintes peças: Projeto Arquitetônico,
Projeto Estrutural, Projeto de Instalação hidráulica e Projeto de Instalação elétrica;
f) 03 vias do memorial descritivo;
g) 03 vias das ART’s e/ou RRT’s.
2.2.2. No caso de Pessoa Jurídica:
a) Deverão ser exigidos os mesmos documentos elencados no item acrescidos dos
demais documentos elencados abaixo;
b) Cópia do Contrato Social da Pessoa Jurídica acompanhado da última alteração
contratual, tudo devidamente registrados no órgão de registro competente;
Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034
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c) Comprovante de inscrição de CNPJ e situação cadastral.

2.3. Se a execução da Obra for executada através de construtora, além dos
documentos já citados nos item 6.2.1. e 6.2.2. deve ser exigido também cópia do
contrato de prestação de serviços entre as e cronograma físico financeiro da obra.
2.4. Deve ser observado que obras de edificação comercial acima de 750m² ou
locais de aglomeração habitual acima de 50 pessoas, deverá fazer parte do
processo de liberação do Alvará de Licença para Construção o projeto de combate a
incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros, conforme Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), firmado juntamente com o Ministério Público do Estado de Rondônia.
2.5. Atendido todas as exigências quanto à listagem de documentação dos itens
anteriores o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO receberá o pedido de Alvará de
Licença e Construção protocolizando o pedido no Sistema dessa Municipalidade
gerando um número de processo.
2.6. O DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá autuar o processo atendendo
todas as formalidades que são exigidas para a respectiva autuação, como paginação,
ordem lógica da documentação, dentre outras formalidades.
2.7. Gerado o número do processo, o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
tramitará o mesmo ao Departamento da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
URBANO - DIPUR para análise das documentações, no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis.
2.8. Havendo pendências/divergências relacionadas às documentações juntadas no
processo, o servidor responsável pela análise emitirá parecer em 02 (duas) vias
relatando as pendencias e fará constar tais pendências no sistema de movimentação
de processos para que o interessado tenha acesso online no acompanhamento do
processo. Sanadas as pendências o prazo é de até 5 (cinco) dias úteis para
reanálise.
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2.9. Sanadas as pendências/divergências, o processo será remetido ao NÚCLEO
EXECUTIVO DE ENGENHARIA – NUCEX para análise e parecer quanto às normas
técnicas, no prazo de até 7 (sete) dias úteis para obras de baixa e média
complexidade e até 15 (quinze) dias úteis para obras com alta complexidade.
2.10. Aprovado pelo Núcleo Executivo de Engenharia - NUCEX, o processo é
tramitado à DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO - DIPUR para parecer
quanto ao parcelamento, uso e ocupação do solo de acordo com a Lei 1.574/2010.
2.11. Estando de acordo com a Lei 1.574/2010, é emitido um formulário para
emissão da DAM (Documento de Arrecadação Municipal) para lançamento das taxas
de Aprovação de Projetos e Alvará de Construção.
2.12. Ato seguinte, o processo é tramitado para o departamento de DIRETORIA DE
RECEITAS MUNICIPAIS – DIREM para os procedimentos quanto à tributação da
respectiva obra conforme artigo 68 da Lei 2.116/2017, de acordo com o
desenvolvimento do processo.
2.13. Posteriormente o processo será tramitado à DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
URBANO - DIPUR, e ficará aguardando o recolhimento das taxas e imposto por
parte do interessado, após o pagamento o interessado deverá juntar ao processo a
cópia dos comprovantes de pagamento, para a emissão do Alvará de Licença para
Construção.
2.14. Emitido o Alvará de Licença para Construção, será entregue ao interessado
juntamente com 2 (duas) vias contendo projetos, memorial descritivos e ART’s e/ou
RRT’s, o qual 1 (uma) via deverá ser conservado na obra e apresentado ao fiscal
urbano municipal.
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2.15. Anexos:
2.15.1. Modelo de Requerimento:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Eu,_________________________________________________________________
_,

brasileiro(a),profissão

__________________

Estado

civil

______________________, portador (a) da Carteira de Identidade RG, sob o
n.º______________________, e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas CPF
sob

n.º_______________________,

Residente

e

domiciliado

(a)

á

___________________________________________________________________,
vem mui respeitosamente requerer a V. Ex.ª, que se digne a conceder: ÁLVARA DE
CONSTRUÇÃO:
( ) RESIDENCIAL

(

) COMERCIAL

(

OUTROS

LOCALIZAÇÃO DA OBRA:
BAIRRO____________________QUADRA________BLOCO________LOTE______
_
Telefone p/ Contato: (

) __________________________

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Ariquemes/RO, ________ de ___________________de 2018.
_______________________________________
REQUERENTE

Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034
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2.15.2. Modelo de formulário para emissão das taxas e impostos de Alvará de Construção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DE TAXAS E IMPOSTOS
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO
NOME DO PROPRIETÁRIO:
CPF/CNPJ:
DADOS DA OBRA
BAIRRO –
INSCRIÇÃO DO IMÓVEL:
PROCESSO N.º

QD.-

BL – 00

LT –

DATA DO DESPACHO:

CONSTRUÇÃO
CONFORME O PARECER TÉCNICO REALIZADO POR ****(IDENTIFCAÇÃO DO
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO)***, EMITIR TAXA ***TIPO DA
CONSTRUÇÃO***
TOTAL DA CONSTRUÇÃO ........................................ 0,00m²

Identificação do servidor responsável pelo despacho
Função do servidor
Matricula nº 0000

Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034
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2.15.3. Modelo de Boletim de Informação Cadastral (BIC):
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3. Desmembramento / Remembramento
3.0. São requisitos essenciais para autorização de desmembramento e/ou
remembramento de terreno urbano a elaboração de mapa de localização por
profissional qualificado da área (Arquiteto, Engenheiro Civil ou Técnico em
Edificações) que deverá ser acompanhado de memorial descritivo e ART e/ou RRT.
3.1. Na análise do pedido de liberação de Alvará de Construção pelo interessado,
além do Requerimento que deverá ser apresentado pelo interessado, são
documentações necessárias para protocolizar o processo de solicitação:
3.1.1. No caso de Pessoa Física:
a) Cópia de documento de identificação;
b) Cópia de CPF ou CNH do proprietário do imóvel;
c) Cópia do comprovante de posse do imóvel, sendo este somente Certidão de
Inteiro Teor atualizada;
d) Certidão Negativa de Débitos do imóvel;
e) 03 vias do mapa de localização do imóvel, devendo conter mapa da situação atual
conforme registro no cartório de registro de imóveis e mapa da situação pretendida;
f) 03 vias do Memorial Descritivo;
g) 03 vias das ART’s e/ou RRT’s.
3.1.2. No caso de Pessoa Jurídica:
a) Deverão ser exigidos os mesmos documentos elencados no item 3.1. acrescidos
dos demais documentos elencados abaixo;
b) Cópia do contrato social e última alteração contratual;
c) Comprovante de inscrição no CNPJ e situação cadastral.
3.2. Atendido todas as exigências quanto à listagem de documentação dos itens
anteriores

o

DEPARTAMENTO

DE

PROTOCOLO

receberá

o

pedido

de

desmembramento e/ou remembramento de terreno protocolizando o pedido no
Sistema dessa Municipalidade gerando um número de processo.
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3.3. O DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá autuar o processo atendendo
todas as formalidades que são exigidas para a respectiva autuação, como paginação,
ordem lógica da documentação, dentre outras formalidades.
3.4. Gerado o número do processo, o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
tramitará o mesmo ao Departamento da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
URBANO - DIPUR para análise das documentações, no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis para análise.
3.5. Para aprovação do desmembramento do imóvel o interessado deverá atender,
no mínimo, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
a) Os lotes deverão conter área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros
quadrados);
b) Os lotes deverão conter frente mínima de 5 (cinco) metros;
c) O disposto nas letras “a” e “b” não se aplica quando o imóvel se destinar a
interesse social previamente aprovado pelos órgãos públicos competentes;
d) A frente do imóvel deverá articular-se com as vias oficiais, conforme o art. 4º,
inciso II e IV, da Lei Federal nº 6.766/1979 de Parcelamento de solo urbano e Lei
Municipal 1.574/2010 de Parcelamento, uso e ocupação do Solo.
3.6. Havendo pendências/divergências relacionadas às documentações juntadas no
processo, o servidor responsável pela análise emitirá parecer em 02 (duas) vias
relatando as pendencias e também as descrevera no sistema de movimentação de
processos para que o interessado tenha acesso online no acompanhamento do
processo.
3.7. Sanadas as pendências, o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para reanálise.
3.8. Após a análise e o deferimento do pedido, será emitido um formulário para
emissão de taxa que também deverá ser informado sobre tais procedimentos no
sistema de movimentação de processos para que o interessado tenha acesso
online no acompanhamento do processo.
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3.9. Comprovado nos autos o pagamento da taxa, será entregue ao interessado 2
(duas) vias, contendo mapas, memorial descritivos e ART’s e/ou RRT’s, o qual o
interessado

obrigatoriamente

deverá

registrar

o

desmembramento

e/ou

remembramento no ofício de registro de imóveis.
3.10. Entregue as vias ao interessado, o servidor responsável tramitará o processo à
fiscalização urbana municipal para vistoria in loco.
3.11. Após a vistoria, o fiscal urbano municipal remeterá o processo ao servidor
responsável pela análise e aprovação do pedido, acrescido de Boletim de
Informação Imobiliário (BIC) e levantamento fotográfico, para atualização e
cadastramento no sistema de cadastro imobiliário.
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3.12. Anexos:
3.12.1. Requerimento desmembramento e remembramento:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Eu,__________________________________________________________________
Brasileiro(a), profissão ______________________ Estado Civil __________________,
portador(a) da Carteira de Identidade RG sob o n.º___________________________, e
inscrito

(a)

no

Cadastro

de

n.º_______._______._______._____,

Pessoas

residente

e

Físicas

CPF/MF

domiciliado

(a)

na

sob

o

Rua/Av.

____________________________________, nº__________, Bairro ______________.

Venho mui respeitosamente requerer a V.Ex.ª, que se digne a conceder:
____________________________________________________________________
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
BAIRRO

________________

QUADRA

________

BLOCO

________
Telefone p/ Contato: __________________________
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
ARIQUEMES-RO, ________ de ___________________ de 2018.

_________________________________
REQUERENTE

Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034
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3.12.2. Formulário para emissão de taxa desmembramento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DE TAXAS DE DESMEMBRAMENTO
REQUERENTE:
CPF/CNPJ:
PROCESSO:
INSCRIÇÃO CADASTRAL:
LANÇAR: **QUANTIDADE DE LOTES A SEREM DESMEMBRADO**
TAXAS DE DESMEMBRAMENTO REFERENTE AO LOTE ***.
FICANDO DA SEGUINTE FORMA:
 DENOMINAÇÃO DOS LOTES APÓS APROVAÇÃO

Ariquemes/RO, _______ de __________________ do ano de _________.

Identificação do servidor responsável pelo despacho
Função do servidor
Matricula nº 0000
Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034
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3.12.3. Formulário para emissão de taxa remembramento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DE TAXAS DE REMEMBRAMENTO
REQUERENTE:
CPF/CNPJ:
PROCESSO:
INSCRIÇÃO CADASTRAL:
LANÇAR: 01 (UMA) TAXA DE REMEMBRAMENTO REFERENTE AOS
LOTES ** DESCRIMINAR OS LOTES A SEREM REMEMBRADOS.
FICANDO DA SEGUINTE FORMA:
 DENOMINAÇÃO DOS LOTES APÓS REMEMBRAMENTO.

Local, data, mês e ano

Identificação do servidor responsável pelo despacho
Função do servidor
Matricula nº 0000
Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034
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4. Título de Domínio / Autorização para Escrita

4.1. Na análise do pedido de liberação título de domínio e/ou autorização para
escritura pelo interessado, além de Requerimento com qualificação completa do
interessado e do cônjuge, se casado, são documentações necessárias para
protocolizar o processo de solicitação:
a) Cópia de documento de identificação;
b) Cópia de CPF;
c) Se casado, Cópia de RG e CPF do cônjuge;
d) Cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento;
e) No caso de casamento pelo regime de separação total de bens ou comunhão
universal de bens, deverá ser apresentado também cópia da escritura de pacto
antenupcial;
f) Certidão Negativa de Débito do imóvel;
g) Certidão de registro do imóvel;
h) Atestado de Veracidade;
i) Cópia de contrato de compra e venda;
j) 04 declarações de vizinhos, em caso de quebra de cadeia dominial;
k) Comprovante de endereço em nome do interessado datado a mais de 05 anos;
l) Boletim de ocorrência de perda e extravio de documento referente ao imóvel,
conforme art. 2º, §1º ao 6º da Lei 1.358/2007.
4.2. Poderão ainda, a critério da administração pública municipal, serem solicitados
outros documentos além dos já descritos acima, para uma melhor análise do
processo administrativo.
4.3. Atendido todas as exigências quanto à listagem de documentação dos itens
anteriores o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO receberá o pedido de liberação de
título de domínio e/ou autorização para escritura protocolizando o pedido no Sistema
dessa Municipalidade gerando um número de processo.
4.4. O DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá autuar o processo atendendo
todas as formalidades que são exigidas para a respectiva autuação, como paginação,
ordem lógica da documentação, dentre outras formalidades.
Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
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4.5. Gerado o número do processo, o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
tramitará o mesmo ao Departamento da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
URBANO - DIPUR para análise das documentações com o prazo de até 5 (cinco)
dias úteis para análise.
4.6. Havendo pendências/divergências relacionadas às documentações juntadas no
processo, o servidor responsável pela análise emitirá parecer em 02 (duas) vias
relatando as pendencias e fará constar no sistema de movimentação de processos
para que o interessado tenha acesso online no acompanhamento do processo.
4.7. Sanadas as pendências, o prazo é de até 5 (cinco) dias úteis para reanálise.
4.8. Não havendo nenhum impedimento encaminha-se processo à fiscalização
urbana municipal para constatação in loco de que o imóvel está apto para
regularização.
4.9. Após vistoria o processo deverá ser remetido ao servidor responsável pela
análise inicial, acrescido dos seguintes documentos:
a) Boletim de Informação Cadastral (BIC);
b) Relatório fotográfico;
c) Ratificação, nos casos com declarações de vizinhos.
4.10. Em Caso haja de dúvidas quanto às documentações apresentada, o processo
deverá ser remetido à PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO para fins de
parecer jurídico.
4.11. Estando o processo em conformidade, será emitido um formulário para
emissão das guias para recolhimento do Imposto sobre Transferência de Bens
Imóveis e Alienação de bens imóveis (IMTBI).
4.12. O Servidor deverá também informar sobre o deferimento no sistema de
movimentação de processos para que o interessado tenha acesso online à
tramitação do processo.
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4.13. Comprovado nos autos o pagamento do imposto, a emissão do Título de
Domínio e/ou Autorização para Escritura Pública se dará no prazo de até 5 (cinco)
dias, contados a partir da data da comprovação.
4.14. No caso de Autorização por meio de Título de Domínio o interessado deverá
obrigatoriamente registrá-lo no oficio de registro de imóveis;
4.15. No caso de Autorização para Escritura Pública o interessado deverá
obrigatoriamente ir ao tabelionato de notas para lavratura da escritura pública e
posteriormente registrá-la no ofício de registro de imóveis.
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4.16. Anexos:
4.16.1. Requerimento:

EXCELENTISSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Eu,_______________________________________________________________________
___________,

Brasileiro

(a),

profissão

______________________,

Estado

Civil

________________, profissão ______________________, portador (a) da Cédula de
Identidade sob o n.º _____________________________, e inscrito (a) no Cadastro de
Pessoas

Físicas

CPF/MF

sob

n.º____________________________,

Residente

e

domiciliado a ________________________________________________________

Vem mui respeitosamente requerer a V.Ex.ª, que se digne a conceder:
(

) TÍTULO DE DOMÍNIO

(

) AUTORIZAÇÃO P/ESCRITURA

PÚBLICA
BAIRRO__________________QUADRA_________BLOCO_________LOTE______
Telefone p/ Contato: __________________________
Endereço eletrônico (E-MAIL) _________________________________________
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Ariquemes-RO, _______ de ______________________ de ______.

_______________________________________
REQUERENTE
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5. Serviços Topográficos:

5.1. Na análise da solicitação de serviço topográfico, além de Requerimento com
qualificação completa do interessado, são documentações necessárias para
protocolizar o processo de solicitação:
a) Cópia de documento de identificação;
b) Cópia do CPF;
c) Cópia do comprovante de posse do imóvel tais como: Escritura Pública, Certidão
de Inteiro Teor ou Contrato de Compra e Venda.
5.2. Para a realização dos serviços topográficos o imóvel deverá obrigatoriamente
estar totalmente limpo.
5.3. Poderão ainda, a critério da administração pública municipal, serem solicitados
outros documentos além dos já descritos acima, para uma melhor análise do
processo administrativo.
5.4. Atendido todas as exigências quanto à listagem de documentação dos itens
anteriores o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO receberá o pedido de Serviços
Topográficos protocolizando o pedido no Sistema dessa Municipalidade gerando um
número de processo.
5.5. O DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá autuar o processo atendendo
todas as formalidades que são exigidas para a respectiva autuação, como paginação,
ordem lógica da documentação, dentre outras formalidades.
5.6. Gerado o número do processo, o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
tramitará o mesmo ao Departamento da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
URBANO - DIPUR para análise das documentações, no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis para análise.
5.7. Havendo pendências/divergências relacionadas às documentações juntadas no
processo, o servidor responsável pela análise emitirá parecer em 02 (duas) vias
relatando as pendencias.
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5.8. O servidor deverá descrever no sistema de movimentação de processos as
pendências/divergências encontradas para que o interessado tenha acesso online a
tramitação do mesmo.
5.9. Sanadas as pendências, o prazo é de até 5 (cinco) dias úteis para reanálise.
5.10. Estando o processo em conformidade, será emitido um formulário para
emissão da DAM (documento de arrecadação municipal).
5.11. O servidor deverá descrever no sistema de movimentação de processos a
autorização para emissão de taxas para que o interessado tenha acesso online a
tramitação do mesmo.
5.12. O Setor de Atendimento ao Público do Município é o responsável pela emissão
da DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no balcão de atendimento da
prefeitura, quando solicitado pelo interessado.
5.13 – Após a realização do serviço topográfico, o topógrafo emitirá uma declaração
de serviços topográficos em 2 (duas) vias, relatando as medições constatadas in
loco e também informará no sistema de movimentação de processos que o serviço
foi realizado, para que o interessado tenha acesso online à tramitação do mesmo.
5.14. O interessado deverá retirar a declaração de serviços topográficos no
atendimento da DIPUR.
5.15. Anexos:
5.15.1. Requerimento de Serviços Topográficos:
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EXCELENTÍSSIMO
ARIQUEMES-RO
Eu,

SR.

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

________________________________________________________________,

Brasileiro(a), profissão_________________ Estado Civil______________, portador(a) da
Carteira de Identidade RG sob o n.º ___________________________, e inscrito(a) no
Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o n.º _______._______._______._____, residente e
domiciliado

no

seguinte

endereço

______________________________

___________________________________________________________________.

Venho mui respeitosamente requerer a V.Ex.ª, que se digne a conceder SERVIÇOS
TOPOGRÁFICOS no imóvel abaixo descrito:
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL:
BAIRRO____________________ QUADRA_________ BLOCO______ LOTE______.
Telefone para contato: __________________________
Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Ariquemes-RO,________ de ___________________ de ________.

______________________________________________
REQUERENTE
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5.15.2. Formulário para emissão de taxa de topografia:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DE TAXA TOPOGRAFIA
REQUERENTE:
CPF/CNPJ:
DADOS DO TERRENO
INSCRIÇÃO DO IMÓVEL:
BAIRRO –
PROCESSO N.º

QD –

BL –
LT –
DATA DO DESPACHO:

DESPACHO
EMITIR A TAXA DE TOPOGRAFIA, CONFORME TABELA XIII, ITEM 3.2, DO TERRENO
COM A DIMENSÃO DE *** SOMA DOS PERÍMETROS DO IMÓVEL****

Identificação do servidor responsável pelo despacho
Função do servidor
Matricula nº 0000
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6. Numeração Predial:

6.1. Na análise do pedido de Numeração Predial, além do Requerimento que deverá
ser apresentado pelo interessado, são documentações necessárias para protocolizar
o processo de solicitação:
6.1.1. No caso de Pessoa Física:
a) Cópia de documento de identificação;
b) Cópia de CPF;
c) Cópia de comprovante de posse do imóvel podendo ser representado por
Escritura Pública, Certidão de Inteiro Teor ou Contrato de Compra e Venda;
d) Certidão Negativa de Débitos do Imóvel;
6.1.2. No caso de Pessoa Jurídica:
a) Deverão ser exigidos os mesmos documentos elencados no item 1.1. acrescidos
dos demais documentos elencados abaixo;
b) Contrato Social devidamente registrado no órgão de registro competente e ultima
alteração contratual;
c) comprovante de inscrição no CNPJ e situação cadastral.
6.2. Atendido todas as exigências quanto à listagem de documentação dos itens
anteriores o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO receberá a solicitação de
Numeração Predial protocolizando o pedido no Sistema dessa Municipalidade
gerando um número de processo.
6.3. O DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá autuar o processo atendendo
todas as formalidades que são exigidas para a respectiva autuação, como paginação,
ordem lógica da documentação, dentre outras formalidades.
6.4. Gerado o número do processo, o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
tramitará o mesmo ao Departamento da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
URBANO - DIPUR para análise das documentações, no prazo de até 1 (um) dia útil.
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6.5. Havendo pendências/divergências relacionadas às documentações juntadas no
processo, o servidor responsável pela análise às informa no sistema de
movimentação de processos para que o interessado tenha acesso online à
tramitação do processo.
6.6. Sanadas as pendências, o andamento do processo será imediato.
6.7. Estando todas as documentações de acordo com os itens acima citados, é
emitido um formulário para emissão de taxas, conforme tabela 16, item 01, Lei
Municipal 2.120/2017;
6.8. O Servidor deverá informar sobre o deferimento no sistema de movimentação de
processos para que o interessado tenha acesso online ao andamento do processo.
6.9) Comprovado o pagamento da taxa no processo, deverá ser emitido a
autorização de numeração predial, momento em que deve-se encaminhar o
interessado ao DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO para retirada da
declaração de numeração predial.
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6.10.1 Requerimento:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Eu,__________________________________________________________,
brasileiro (a), estado civil _______________, portador (a) da Carteira de Identidade
RG. sob o nº _________________ SSP/_____, e inscrito (a) no Cadastro de
Pessoas Físicas C.P.F. nº_____._____._____-____, residente e domiciliado (a) à
_________________________________________________.
Venho através deste solicitar NUMERAÇÃO PREDIAL do imóvel denominado de:
Lote______, Quadra _______, Bloco _______, Bairro ___________________.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Ariquemes-RO, _______de __________________ de 20____.

_________________________________________________
REQUERENTE
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6.10.2. Formulário para emissão de taxa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URB URBANO
FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DE TAXA
DE SERVIÇOS DIVERSOS
NOME DO PROPRIETÁRIO:
CPF/CNPJ:
PROCESSO N.º
BAIRRO:
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
DESPACHO

DATA DO DESPACHO:
QUADRA:

BLOCO:

LOTE:

EMISSÃO TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME TABELA 16, ÍTEM 01 –
LEI MUN. 2.120/2017.
DISCRIMINAÇÃO: NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS POR UNIDADE
QUANTIDADE DE IMÓVEIS A SEREM NUMERADOS:

Identificação do servidor responsável pelo despacho
Função do servidor
Matricula nº 0000
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6.10.3. Autorização para numeração predial:

Autorização para Numeração Predial
BAIRRO
QUADRA

BLOCO

LOTE

LOGRADOURO
O Proprietário abaixo está autorizado a requerer junto ao Departamento Numeração
Predial no imóvel acima qualificado
PROPRIETÁRIO:

CPF/CNPJ:

PROCESSO ADM. Nº
Ariquemes-RO, _____ de _____________ de 20____.
Recebido em___________
____________________
Assinatura do requerente
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7. Autorização para Uso e Ocupação de Solo

7.1. Na análise do pedido de autorização para uso e ocupação de solo, além do
requerimento que deverá ser apresentado pelo interessado, preenchido com as
informações referente ao local, quantidade de dias a ser ocupado e as medidas do
local em m², são documentações necessárias para protocolizar o processo de
solicitação:
7.1.1. No caso de Pessoa Física:
a) Cópia de documento de identificação;
b) Cópia de CPF;
7.1.2. No caso de Pessoa Jurídica:
a) Deverão ser exigidos os mesmos documentos elencados no item 1.1. acrescidos
dos demais documentos elencados abaixo;
b) Contrato Social devidamente registrado no órgão de registro competente e ultima
alteração contratual;
c) comprovante de inscrição no CNPJ e situação cadastral.
7.2. Atendido todas as exigências quanto à listagem de documentação dos itens
anteriores o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO receberá a solicitação de
Numeração Predial protocolizando o pedido no Sistema dessa Municipalidade
gerando um número de processo.
7.3. O DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá autuar o processo atendendo
todas as formalidades que são exigidas para a respectiva autuação, como paginação,
ordem lógica da documentação, dentre outras formalidades.
7.4. Gerado o número do processo, o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
tramitará o mesmo ao Departamento da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
URBANO - DIPUR para análise das documentações, no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis.
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7.5. Estando as documentações de acordo com os itens acima citados, e sendo o
pedido aprovado é emitido um formulário para emissão de taxas, conforme tabela 14,
item 1 – Lei Municipal 2.120/2017.
7.6. O Servidor deverá informar sobre o deferimento no sistema de movimentação de
processos para que o interessado tenha acesso online ao andamento do processo.
7.7. O interessado deverá retirar o formulário na DIPUR e posteriormente solicitará a
emissão da DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no balcão de atendimento
da prefeitura.
7.8. Comprovado o pagamento nos autos, deve-se emitir a autorização para uso e
ocupação de solo.
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7.9.1. Requerimento:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Eu,
__________________________________________________________________________________
_________________, brasileiro (a),
Estado Civil _________________, portador (a) da Carteira de
Identidade RG. sob o nº _________________ SSP/_____, e inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas
C.P.F.
nº_________._________._________-________
residente
e
domiciliado
(a)
a
______________________________

___________________________________________________________________________
__
Venho

através

deste

solicitar:

____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____
___________________________________________________________________________
__.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Ariquemes-RO, _______de __________________de 20______.

_________________________________________________
Requerente
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7.9.2. Formulário para emissão de taxa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URB URBANO
FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DE TAXA
DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO
NOME DO PROPRIETÁRIO:
CPF/CNPJ:
PROCESSO N.º

DATA DO DESPACHO:

DESPACHO
EMISSÃO DE TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO, CONFORME TABELA 14,
ITEM 1 – LEI MUN. 2.120/2017.
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO EM ÁREA
PÚBLICA, ****LOCAL, PERÍODO E MEDIDAS A SEREM UTILIZADAS****

Identificação do servidor responsável pelo despacho
Função do servidor
Matricula nº 0000
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8. Autorização para Construção de Fossa Séptica e/ou Sumidouro em Calçada
8.1. Na análise do pedido para construção de fossa e/ou sumidouro em calçada,
além do Requerimento que deverá ser apresentado pelo interessado, preenchido
com as informações pretendidas e suas respectivas medidas em m2, são
documentações necessárias para protocolizar o processo de solicitação:
8.1.1. No caso de Pessoa Física:
a) Cópia de documento de identificação;
b) Cópia de CPF;
8.1.2. No caso de Pessoa Jurídica:
a) Deverão ser exigidos os mesmos documentos elencados no item 1.1. acrescidos
dos demais documentos elencados abaixo;
b) Contrato Social devidamente registrado no órgão de registro competente e ultima
alteração contratual;
c) comprovante de inscrição no CNPJ e situação cadastral.
8.2. Poderão ainda, a critério da administração pública, serem solicitados outros
documentos além dos já descritos acima, para uma melhor análise do processo
administrativo.
8.3. Atendido todas as exigências quanto à listagem de documentação dos itens
anteriores o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO receberá o pedido de autorização
para construção de fossa e/ou sumidouro em calçada protocolizando o pedido no
Sistema dessa Municipalidade gerando um número de processo.
8.4. O DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá autuar o processo atendendo
todas as formalidades que são exigidas para a respectiva autuação, como paginação,
ordem lógica da documentação, dentre outras formalidades.
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8.5. Gerado o número do processo, o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
tramitará o mesmo ao Departamento da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
URBANO - DIPUR para análise das documentações, no prazo de até 3 (três dias)
úteis.
8.6. Não há cobrança de taxa.
8.7. Posteriormente tramita-se o processo à fiscalização urbana municipal para
vistoria in loco para constatar se há espaço suficiente dentro do imóvel para
construção da fossa séptica e sumidouro.
8.8. Após a vistoria, o fiscal urbano municipal remeterá o processo ao servidor
responsável pela análise, acrescido de levantamento fotográfico e parecer
informando se há ou não espaço suficiente dentro do imóvel para a abertura da
fossa séptica e sumidouro.
8.9. Somente será autorizada a abertura da fossa se houver espaço suficiente dentro
do imóvel, nesse caso é emitido à autorização, juntamente com croqui da fossa
séptica e sumidouro.
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8.10. Anexos
8.10.1. Requerimento

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Eu,
__________________________________________________________________________
_________________________, brasileiro (a),
Estado Civil _________________,
portador (a) da Carteira de Identidade RG. sob o nº _________________ SSP/_____, e
inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas C.P.F. nº_________._________._________________ residente e domiciliado (a) a ______________________________

____________________________________________________________________
_________
Venho

através

deste

solicitar:

____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________
____________________________________________________________________
_________.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Ariquemes-RO, _______de __________________de 20______.

_________________________________________________
Requerente
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9. Localização de Imóvel

9.1. Na análise do pedido de declaração de Localização de Imóvel, além do
Requerimento que deverá ser apresentado pelo interessado, são documentações
necessárias para protocolizar o processo de solicitação:
9.1.1. No caso de Pessoa Física:
a) Cópia de documento de identificação;
b) Cópia de CPF;
c) Comprovante de Residência Atualizado.
9.1.2. No caso de Pessoa Jurídica:
a) Deverão ser exigidos os mesmos documentos elencados no item 1.1. acrescidos
dos demais documentos elencados abaixo;
b) Contrato Social devidamente registrado no órgão de registro competente e ultima
alteração contratual;
c) comprovante de inscrição no CNPJ e situação cadastral.
9.2. Atendido todas as exigências quanto à listagem de documentação dos itens
anteriores o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO receberá o pedido de autorização
para Uso e Ocupação de Solo protocolizando o pedido no Sistema dessa
Municipalidade gerando um número de processo.
9.3. O DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá autuar o processo atendendo
todas as formalidades que são exigidas para a respectiva autuação, como paginação,
ordem lógica da documentação, dentre outras formalidades.
9.4. Gerado o número do processo, o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
tramitará o mesmo ao Departamento da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
URBANO - DIPUR para análise das documentações, no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis.
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9.5. Posteriormente encaminha-se o processo à fiscalização urbana municipal para
vistoria in loco para constatar a localização correta do imóvel, conforme mapa oficial
do município.
9.6. Após vistoria o processo será remetido ao servidor responsável pela análise,
acrescido de parecer da localização correta do imóvel, Boletim de Informação
Imobiliário (BIC) e levantamento fotográfico.
9.7. Após a análise e o deferimento do pedido, será emitido um formulário para
emissão de taxa em 2 (duas) vias.
9.8. O Servidor deverá informar sobre o deferimento no sistema de movimentação de
processos para que o interessado tenha acesso online ao andamento do processo.
9.8. O interessado deverá retirar o formulário na DIPUR e posteriormente solicitará a
emissão da DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no balcão de atendimento
da prefeitura.
9.9. Comprovado nos autos o pagamento da taxa, será entregue ao interessado a
declaração informando a localização imóvel.
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9.10. Anexos
9.10.1. Requerimento

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Eu,
__________________________________________________________________________
_________________________, brasileiro (a),
Estado Civil _________________,
portador (a) da Carteira de Identidade RG. sob o nº _________________ SSP/_____, e
inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas C.P.F. nº_________._________._________________ residente e domiciliado (a) a ______________________________

____________________________________________________________________
_________
Venho

através

deste

solicitar:

____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________
____________________________________________________________________
_________.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Ariquemes-RO, _______de __________________de 20______.

_________________________________________________
Requerente
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9.10.2. Formulário para emissão de taxa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URB URBANO
FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DE TAXA DE VISTORIA
NOME DO PROPRIETÁRIO:
CPF/CNPJ:
PROCESSO N.º

DATA DO DESPACHO:

DESPACHO
EMITIR A TAXA CONFORME TABELA 16, ITEM 1.1 – LEI MUN. 2.120/2017.

Identificação do servidor responsável pelo despacho
Função do servidor
Matricula nº 0000
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10. Atualização Cadastral de Imóvel

10.1. Na análise da solicitação de atualização cadastral de imóvel, além do
Requerimento com qualificação completa do interessado, são documentações
necessárias para protocolizar o processo de solicitação:
a) Cópia de documento de identificação;
b) Cópia do CPF;
c) Certidão de Nascimento/Casamento;
d) Comprovante de Endereço atualizado;
e) Certidão Negativa de Débito do Imóvel;
f) Cópia do comprovante de posse do imóvel tais como: Escritura Pública, Certidão
de Inteiro Teor ou Contrato de Compra e Venda.
10.2. Atendido todas as exigências quanto à listagem de documentação dos itens
anteriores o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO receberá o pedido atualização
cadastral do imóvel protocolizando o pedido no Sistema dessa Municipalidade
gerando um número de processo.
10.3. O DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá autuar o processo atendendo
todas as formalidades que são exigidas para a respectiva autuação, como paginação,
ordem lógica da documentação, dentre outras formalidades.
10.4. Gerado o número do processo, o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
tramitará o mesmo ao Departamento da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
URBANO - DIPUR para análise das documentações, no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis.
10.5. Após análise do processo, encaminha-se o processo à fiscalização urbana
municipal para vistoria in loco para constatar a localização correta do imóvel,
conforme mapa oficial do município.
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10.6. Após vistoria o processo será tramitado ao servidor responsável pela análise
da documentação, acrescido de parecer da localização do imóvel, Boletim de
Informação Imobiliário (BIC) e levantamento fotográfico.
10.7. Após a análise e o deferimento do pedido, será emitido um formulário para
emissão de taxa em 2 (duas) vias.
10.8. O Servidor deverá informar sobre o deferimento no sistema de movimentação
de processos para que o interessado tenha acesso online ao andamento do
processo.
10.9. O interessado deverá retirar o formulário na DIPUR e posteriormente solicitará
a emissão da DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no balcão de
atendimento da prefeitura.
10.10. Comprovado o pagamento nos autos do processo deverá ser procedido a
atualização do Boletim de Informação Imobiliária (BIC) no sistema de cadastro
imobiliário.
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10.11.1. Requerimento Atualização Cadastral
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Eu,____________________________________________________________, brasileiro (a),
estado civil _____________________, portador (a) da Carteira de Identidade RG sob o nº
_____________________, e inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob o nº
______.______.______-_____,

residente

e

domiciliado

(a)

à

_______________________________________________________.
Venho através deste solicitar a ATUALIZAÇÃO CADASTRAL do imóvel denominado de:
Lote_____, Gleba/Quadra _______,Bloco_____ Bairro ________________, Localizado à
Rua/Av. ______________________________, nº ____________, no perímetro urbano
desta cidade de Ariquemes/RO.
MOTIVO:
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Telefone p/ Contato: _________________________

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Ariquemes-RO, _______de __________________ de 2018.
_____________________________________
REQUERENTE
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10.11.2. Formulário para emissão de taxa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URB URBANO
FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DE TAXA ALTERAÇÃO CADASTRAL
NOME DO PROPRIETÁRIO:
CPF/CNPJ:
PROCESSO N.º
BAIRRO:
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
DESPACHO

DATA DO DESPACHO:
QUADRA:

BLOCO:

EMITIR A TAXA CONFORME TABELA XIV, ITEM 2.12.
ASSUNTO: ALTERAÇÃO CADASTRAL

Identificação do servidor responsável pelo despacho
Função do servidor
Matricula nº 0000
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11. Regularização Cadastral

11.1. A Regularização Cadastral ocorre apenas quando o imóvel não possuir
matricula registrada no ofício de registro de imóveis.
11.2. Na análise do pedido de regularização cadastral, além do Requerimento que
deverá ser apresentado pelo interessado, são documentações necessárias para
protocolizar o processo de solicitação:
11.2.1. No caso de Pessoa Física:
a) Cópia de documento de identificação;
b) Cópia de CPF;
c) Certidão de Nascimento / Casamento;
d) Comprovante de Residência Atualizado;
e) Certidão Negativa de Débito do Imóvel;
f) Cópia do Contrato de Compra e Venda autenticado
g) Em caso de quebra de cadeia dominial, 04 declarações de vizinhos;
h) Comprovante de residência em nome do interessado datada há 05 anos ou mais;
i) Atestado de veracidade, no caso de declarações de vizinhos;
j) Certidão de registro, quando o imóvel for regularizado.
11.2.2. No caso de Pessoa Jurídica:
a) Deverão ser exigidos os mesmos documentos elencados no item 2.1. acrescidos
dos demais documentos elencados abaixo;
b) Contrato Social devidamente registrado no órgão de registro competente e ultima
alteração contratual;
c) comprovante de inscrição no CNPJ e situação cadastral.
11.3. Atendido todas as exigências quanto à listagem de documentação dos itens
anteriores o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO receberá o pedido regularização
cadastral do imóvel protocolizando o pedido no Sistema dessa Municipalidade
gerando um número de processo.
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11.4. O DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá autuar o processo atendendo
todas as formalidades que são exigidas para a respectiva autuação, como paginação,
ordem lógica da documentação, dentre outras formalidades.
11.5. Gerado o número do processo, o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
tramitará o mesmo ao Departamento da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
URBANO - DIPUR para análise das documentações, no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis.
11.6. Após análise do processo, encaminha-se o processo à fiscalização urbana
municipal para vistoria in loco para constatar a localização correta do imóvel,
conforme mapa oficial do município.
11.7. Após vistoria o processo será tramitado ao servidor responsável pela análise
da documentação, acrescido de parecer da localização do imóvel, Boletim de
Informação Imobiliário (BIC) e levantamento fotográfico.
11.8. Após a análise e o deferimento do pedido, será emitido um formulário
para emissão de taxa em 2 (duas) vias.
11.9. O Servidor deverá informar sobre o deferimento no sistema de movimentação
de processos para que o interessado tenha acesso online ao andamento do
processo.
11.10. O interessado deverá retirar o formulário na DIPUR e posteriormente solicitará
a emissão da DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no balcão de
atendimento da prefeitura.
11.11. Comprovado o pagamento nos autos do processo deverá ser procedido a
regularização cadastral e atualização do Boletim de Informação Imobiliária (BIC) e
ano sistema de cadastro imobiliário.
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11.12. Anexos
11.12.1. Requerimento Regularização Cadastral
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Eu,____________________________________________________________, brasileiro (a),
estado civil _____________________, portador (a) da Carteira de Identidade RG sob o nº
_____________________, e inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob o nº
______.______.______-_____,

residente

e

domiciliado

(a)

à

_______________________________________________________.
Venho através deste solicitar a REGULARIZAÇÃO CADASTRAL do imóvel denominado
de:
Lote_____, Gleba/Quadra _______, Bloco_____, Bairro ______________________,
Localizado à Rua/Av. ______________________________, nº ____________, no
perímetro urbano desta cidade de Ariquemes/RO.
Telefone p/ Contato: _________________________

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Ariquemes-RO, _______de __________________ de 20_____.
_____________________________________
REQUERENTE
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11.12.2. Formulário para emissão de taxa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URB URBANO
FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DE TAXA REGULARIZAÇÃO CADASTRAL
NOME DO PROPRIETÁRIO:
CPF/CNPJ:
PROCESSO N.º

DATA DO DESPACHO:

BAIRRO:
QUADRA:
BLOCO:
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
DESPACHO
EMITIR A TAXA CONFORME TABELA XIV, ITEM 2.12.
ASSUNTO: REGULARIZAÇÃO CADASTRAL

Identificação do servidor responsável pelo despacho
Função do servidor
Matricula nº 0000
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12. Fiscalização Urbana

12.1. No desempenho de suas atividades, quanto à competência para fiscalização
de limpeza de terrenos, deverá o servidor atuar da forma descrita abaixo quanto à:
12.1.1. Notificação para Limpeza de Terrenos:
a) Identificação/Localização do terreno conforme mapa oficial do município;
b) Identificação do proprietário conforme cadastro imobiliário junto ao município;
c) Notificação do proprietário para efetuar a limpeza do terreno no prazo de 15 dias
conforme Art. 107 §1° da Lei municipal 1526/2009;
d) Não sendo o proprietário encontrado para entrega da notificação, faz-se a mesma
através de publicação em edital no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia AROM (www.diariomunicipal.com.br/arom);
e) Expirado o prazo o fiscal retorna para realizar vistoria e levantamento fotográfico
para confirmar o cumprimento ou não do solicitado na notificação;
f) Após vistoria e verificado que não foi atendido o solicitado na notificação lavra-se o
auto de infração nos termos do Art. 106, 241 ao 246 da Lei municipal 1526/2009 e
nos termos do Art. 247 da Lei municipal 1526/2009 o infrator tem o prazo de 7 dias
para apresentação de defesa;
12.1.2. Notificação de Águas Servidas sendo jogada na via pública:
a) Identificação/Localização do terreno conforme mapa do município;
b) Identificação do proprietário/responsável pelo escoamento da água servida;
c) Notificação do proprietário/responsável para sanar a irregularidade nos termos do
Art. 53 da Lei municipal 1526/2009;
d) Expirado o prazo e não sendo atendido o solicitado na notificação lavra-se o auto
de infração nos termos do Art. 241 ao 246 da Lei municipal 1526/2009, nos termos
do Art. 247 da Lei municipal 1526/2009 o infrator tem o prazo de 7 dias para
apresentação de defesa;

12.1.3. Fiscalização de uso indevido do Passeio Público:
a) Identificação do proprietário/responsável pela ocupação indevida do passeio;
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b) Notificação do proprietário/responsável para sanar a irregularidade nos termos do
Art. 47 e seguintes da Lei municipal 1526/2009 seção III;
c) Não sendo atendido o solicitado na notificação lavra-se o auto de infração nos
termos do Art. 241 ao 246 da Lei municipal 1526/2009, nos termos do Art. 247 da Lei
municipal 1526/2009 o infrator tem o prazo de 7 dias para apresentação de defesa;
12.1.4. Vistoria para emissão de título ou escritura pública:
a) Após instauração de processo o fiscal, recebida a demanda, no prazo de 05
(cinco) dias, desloca-se até o endereço informado para vistoria e certificação;
b) Confirma a localização do imóvel conforme o mapa municipal;
c) Emite Boletim de Cadastro Imobiliário (contatar se o imóvel é construído, tipo de
construção, tamanho da construção);
12.1.5. Vistoria para Estabelecimento de Empresa:
a) Após instauração de processo o fiscal, recebida a demanda, no prazo de 05
(cinco) dias, desloca-se até o endereço informado para identificação/localização do
imóvel conforme mapa do município;
b) Confirma se no local a ser instalada a empresa é permitido ou não conforme o que
dispõe a Lei municipal 1574/2010.
c) Após vistoria, emite o parecer quanto à viabilidade de uso e ocupação do solo,
informando se a instalação do estabelecimento comercial é permitido ou não,
conforme Lei 1.273/2006 - Plano Diretor Participativo Municipal juntamente com o
levantamento fotográfico.
12.1.6. Notificação para Regularização de Alvará de Construção:
a) Constatando uma obra iniciada ou em reforma, estando essa sem a devida
licença deverá ser lavrado notificação para regularização, no prazo de até 10 (dez)
dias;
b) Expirado o prazo e não sendo solicitado novo prazo para regularização lavra-se o
Termo de Embargo solicitando a paralização imediata da obra;
c) Verificando-se a continuidade da obra após o embargo lavra-se o auto de infração
nos termos do Art.224 e seguintes da Lei municipal 1520/2009 seção II;
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12.1.7. Vistoria para emissão do Habite-se:

a) Concluída a obra o proprietário irá requer mediante processo o habite-se da
mesma;
b) Mediante a solicitação o fiscal desloca-se até a obra para verificar se a mesma foi
executada de acordo com projeto aprovado junto à municipalidade;
c) No caso de discordância da obra com o projeto aprovado o proprietário deverá ser
notificado para sanar as irregularidades;
d) Estando em consonância a obra executada e o projeto aprovado, o município
fornecerá o habite-se;
e) O fiscal instrui o processo de habite-se com fotos da obra, o boletim de cadastro
imobiliário e o relatório de consonância da obra executada com o projeto aprovado.
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13. Aprovação de Loteamento e/ou Condomínio

1. O interessado deverá protocolizar junto à Prefeitura requerimento solicitando
Análise Prévia para implantação do Loteamento ou Condomínio, juntamente com os
seguintes documentos:
a) Requerimento ao Secretário Municipal de Planejamento;
b) Divisas da Gleba a ser Loteada (planta);
c) Curvas de Nível, à distância adequada (pelo menos a cada 1 metros);
d) Localização de Cursos d’água, bosques e construções existentes;
e) Indicação dos arruamentos contíguos a todo perímetro, a localização das vias de
comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes
no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser
loteada;
f) Certidão do registro geral de imóveis;
g) Certidão Negativa do IPTU;
h) Os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças.
2. Recebido o Requerimento, o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá
protocolizar o pedido de aprovação de Loteamento ou Condomínios no Sistema
dessa Municipalidade gerando um número de processo.
3. O DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO deverá autuar o processo atendendo
todas as formalidades que são exigidas para a respectiva autuação, como paginação,
ordem lógica da documentação, dentre outras formalidades.
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4. Gerado o número do processo, o DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO tramitará
o mesmo ao Departamento da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO –
DIPUR, que terá 10 ( Dez) dias úteis para análise documental do pedido.
5. Após análise da DIPUR, encaminha o processo ao Núcleo Executivo de
Engenharia, Projetos e Fiscalização – NUCEX que analisará o pedido e os Projetos
Técnicos de acordo com as Leis Municipais nº 1574/2010, 1273/2006, Lei Federal nº
6766/1979 e Normas da ABNT.
6. Havendo a viabilidade ou não, será emitido uma notificação ao interessado.
7. Havendo a aprovação, o interessado terá o prazo de 01 ano para protocolizar a
Aprovação definitiva do Loteamento/ Condomínio, por

meio de Requerimento

acompanhado das documentações seguintes:
a) Requerimento ao Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;
b) Divisas da Gleba a ser Loteadas (planta);
c) Curvas de nível à distância adequada (pelo menos a cada 1 metros);
d) Localização de Cursos d’água, bosques e construções existentes;
d) Indicação dos arruamentos contíguos a todo perímetro;
e) Localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos
urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as
respectivas distâncias da área a ser loteada;
f) Certidão do Registro Geral de Imóveis;
g) Certidão Negativa do IPTU;
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h) Perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças;
i) Demonstração de que os terrenos tenham no mínimo as dimensões 12 X 30 m2.;
j) Justificativa em casos de terrenos com tamanho menor que o da letra “i”.
k) Planta de localização;
8. Deverá ser apresentada também as seguintes documentações em 03 vias:
a) CND (certidão negativa de débito) do imóvel e CND (certidão negativa de débito)
do loteador, além das seguintes certidões: nada consta de Ação Cível, nada consta
de Ação Criminal, de Protestos, de Tributos e Contribuições Federais, Estadual,
Municipal, cópia Escritura Pública, certidão de inteiro teor atualizada, certidão de
registro do imóvel, cópia do RG e CPF, certidão de nascimento ou casamento,
modelo de contrato particular de compra e venda, certidão de viabilidade,
cronograma físico, termo de caução, manifestação da Concessionária de
Abastecimento de Água e Esgoto, manifestação da Eletronorte (CERON), certidão
ambiental, ART do loteamento (urbanismo), ART elétrica e ART infra-instrutura,
detalhes do sistema viário/secção transversal das vias, detalhes do sistema de
drenagem pluvial, qualidade do asfalto a ser utilizado, planialtimetria, plantas e
detalhes do sistema de esgoto, certidão vintenária do oficio de registro de imóveis,
identificação do uso predominante da área.
b) Memorial Descritivo do Loteamento e de cada serviço da infra-estrutura separado
que deverá conter obrigatoriamente:
I - A descrição sucinta do loteamento, com as suas características e a fixação da
zona ou zonas de uso predominante;
II - As condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os
lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas;
III - a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do Município;
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IV - A enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos
ou de utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacências.
c) Projeto contendo: a subdivisão das quadras em lotes com as respectivas
dimensões e numeração, o sistema de vias com a respectiva hierarquia, as
dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, ponto de
tangência e ângulos centrais das vias, os perfis longitudinais e transversais de todas
as vias de circulação e praças, a indicação em planta e perfis de todas as linhas de
escoamento das águas pluviais.
d) Projeto de toda a infra-estrutura, incluindo a necessária arborização determinada
em lei incluindo orçamento, indicação dos terrenos a serem dados em garantia
(Caução), plantas da drenagem pluvial, plantas da rede de energia elétrica, plantas
da rede de abastecimento d’água, plantas da rede de esgoto, sinalização de trânsito
horizontal e vertical, recuo mínimo do eixo da BR – 50,00metros, índice mínimo de
áreas públicas, sistema viário, institucional/comunitário, áreas verdes, área de APPs
não contam como áreas verdes.

e) Largura mínima de ruas, incluindo passeios, meio-fio e sarjetas conforme
determina a Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Municipal nº
1.574/2010).
f) As diretrizes das vias de circulação existentes ou projetadas que compõem o
sistema viário do Município, relacionadas com o loteamento pretendido, a serem
respeitadas:
I - A fixação da zona ou zonas de uso predominante de acordo com a Lei de
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano;
II - A localização aproximada das áreas institucionais e dos espaços livres de uso
público, de acordo com as prioridades para cada zona;
III - As faixas sanitárias do terreno para o escoamento de águas pluviais e outras
faixas não-edificáveis;
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IV - A relação dos equipamentos urbanos que deverão ser projetados e executados
pelo proponente;
9. O prazo máximo para estudos e fornecimento das diretrizes pela unidade
competente da Prefeitura Municipal será de 20 (vinte) dias úteis, neles não sendo
computado o tempo despendido na prestação de esclarecimentos pela parte
interessada.
10. O parecer favorável da consulta prévia não implica em aprovação da proposta do
loteamento, mas sim do acatamento da concepção da proposta, o que será efetuado
por escrito pela unidade competente da Prefeitura Municipal.
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Departamento de Gestão de Frota
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SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA - SGF 01
MANUTENÇÃO DA FROTA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/SERVIÇOS
1. Finalidade

Estabelecer procedimentos de rotinas administrativas e controle na Gestão
de Frotas quanto à manutenção preventiva e corretiva da Frota Municipal
pertinente à aquisição de peças e serviços.
2. Abrangência
Secretarias que possuem frota e Departamento de Gestão de Frota
3. Base legal e regulamentar
Acórdão n.º 087/TCE/RO
Instrução Normativa n.º 002/SEMPOG/PMA/2019
4. Procedimentos
4.1 O Setor de Patrimônio realiza o controla da frota através de pastas
contendo notas fiscais, chaves reservas, documento de doação (quando
houver), fichas do bem (automóveis), cópias de documentos de
licenciamento e documentos originais de transferência do veículo,
efetivando a entrega desses documentos ao setor de Gestão de Frotas.
4.2 A equipe de Gestão de Frotas, que gerencia o sistema eletrônico de
manutenção (prevenção e correção), receberá os documentos dos veículos
e em seguida efetiva o cadastro da placa do carro no sistema eletrônico.
4.3 Após, a equipe de Gestão de Frotas informará à secretaria a inserção da
placa do veículo novo no sistema eletrônico de manutenção, o que torna o
veículo apto a realizar manutenções.
4.4 As secretarias de origem deverão realizar o controle de empenhos de
manutenção de cada veículo que possuem.
4.5 A Secretaria, através do chefe/responsável de transporte receberá a
solicitação do relato de serviço/aquisição de peças através do motorista, e
preferencialmente, após convalidação de um profissional mecânico, e
realizará processo de orçamento no sistema.
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4.6 Em seguida encaminha-o às empresas conveniadas para inserção dos
itens e serviços, que, após o diagnóstico da situação é retornado ao
chefe/responsável pela frota de sua secretaria com os respectivos valores
cotados.
4.7 O chefe/responsável de transporte fará averiguação dos itens lançados,
verificando se estão de acordo com o solicitado e em seguida, enviarão
para cotação.
4.8 Efetivada a cotação, será realizada a análise de cada preço proposto,
levando em consideração a viabilidade e economicidade de cada despesa,
obedecendo ao princípio da isonomia e preço de mercado, para convalidar
o vencedor da cotação. Em seguida a equipe de Gestão de Frotas autoriza
o serviço/aquisição solicitado.
4.9 Até o quinto dia útil do mês subsequente, a equipe de Gestão de Frotas
receberá as notas fiscais da empresa gerenciadora da manutenção da
frota e as encaminharão a cada secretaria, acompanhadas de relatório e
certidões negativas.
4.10 Cada secretaria é responsável pelo processo de pagamento à empresa
gerenciadora da manutenção da frota.
4.11 Uma vez anexadas às notas fiscais de despesa, aferidas pelo
gestor/fiscal do contrato e demais responsáveis pelo recebimento,
acompanhamento e fiscalização do produto, o processo será encaminhado
para a emissão do termo de liquidação, considerando que a despesa com
peças/serviços enquadra-se à prestação de serviço, conforme o objeto da
licitação.
4.12 Após a liquidação, as secretarias, através de seu setor administrativo,
farão o check list de acordo com anexo IV da IN n.º 05/CGM/2018 e o
encaminhará para a Secretaria de Fazenda para o pagamento da nota
fiscal.
4.13 No caso das despesas dos fundos municipais e autarquias que estiverem
realizando seus pagamentos em suas sedes, a análise do check list será
realizada pelo seu setor financeiro.
4.14 Ao efetivar o pagamento, a Secretaria de Fazenda/setores financeiros
dos fundos municipais e autarquias, devolverão os processos à secretaria
de origem.
4.15 Deverá haver identificação ostensiva dos veículos oficiais do Município
com adesivos indicando estarem “À serviço da Administração”.
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5. Fluxograma - SGF - 01

Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

300

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA - SGF 02
CONTROLE DE COMBUSTÍVEL
1. Finalidade

Estabelecer procedimentos de rotinas administrativas na gestão e controle de
frotas quanto ao abastecimento da Frota Municipal.
2. Abrangência
Secretarias que possuem frota e Departamento de Gestão de Frota
3. Base legal e regulamentar
Acórdão n.º 087/2010 – TCE/RO
Instrução Normativa n.º 02/SEMPOG/2019
4. Procedimento padrão do Sistema de Gestão de Frota
4.1 O Setor de Patrimônio realiza o controla da frota através de pastas
contendo notas fiscais, chaves reservas, documento de doação (quando
houver), fichas dos automóveis, cópias de documentos de licenciamento e
documentos originais de transferência do veículo, efetivando a entrega
desses documentos ao setor de Gestão de Frotas.
4.2 A equipe de Gestão de Frotas, que gerencia o sistema eletrônico de
combustível, receberá a pasta dos veículos e em seguida, efetiva o
cadastro da placa do veículo no sistema eletrônico.
4.3 Após, a equipe de Gestão de Frota informa à secretaria de origem do
automóvel a inserção da placa do veículo novo no sistema eletrônico de
combustível, o que o torna apto a realizar abastecimentos.
4.4 A secretaria de origem do automóvel deverá fazer o controle de consumo
de combustível.
4.5 Até o quinto dia útil de cada mês, a equipe de Gestão de Frotas receberá
as notas fiscais da empresa gerenciadora de combustível e as
encaminhará a cada secretaria, acompanhadas de relatório e certidões
negativas.
4.6 Cada secretaria é responsável pelo processo de pagamento à empresa
gerenciadora de combustível.
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4.7 Uma vez anexadas as notas fiscais de despesa, aferidas pelo gestor/fiscal
do contrato e demais responsáveis pelo recebimento, acompanhamento e
fiscalização do produto, o processo será encaminhado para a emissão do
termo de liquidação, considerando que a despesa com combustível
enquadra-se à prestação de serviço, conforme o objeto da licitação.
4.8 Após a liquidação, as secretarias, através de seu setor administrativo,
farão o check list de acordo com anexo IV da IN n.º 05/CGM/2018 e o
encaminhará para a Secretaria da Fazenda para o pagamento da nota
fiscal.
4.9 No caso das despesas dos fundos municipais e autarquias que estiverem
realizando seus pagamentos em suas sedes, a análise do check list será
realizada pelo seu setor financeiro.
4.10 Ao efetivar o pagamento, a Secretaria de Fazenda/setores financeiros
dos fundos municipais e autarquias, devolverão os processos à secretaria
de origem.
5. Operacionalização do Sistema de Controle de Combustível
Para melhor eficiência e eficácia no controle de combustível, a Administração
Municipal deverá observar, no mínimo, os seguintes controles:
a) A designação de servidor responsável, admitido preferencialmente por
concurso público, para exercer o controle de consumo de combustível, da utilização
e do custo operacional dos veículos, sob o prisma de legalidade, finalidade, eficácia,
eficiência e economicidade, podendo ser criado para tal fim setor ou repartição para
coordenar tais atividades.
b) O responsável pelo gerenciamento da despesa com combustível, deverá
escanear ou xerocopiar os cupons inerentes a cada abastecimento ocorrido no
âmbito de sua secretaria, para posterior conciliá-los com relatório da empresa
gerenciadora do produto em questão, contendo os seguintes elementos nessa
conciliação:
* data do abastecimento;
* placa do veículo;
* modelo do veículo;
* características do veículo
* condutor do veículo;
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* cidade;
* produto/tipo de combustível;
* valor unitário;
* litros;
* valor da transação;
* hodômetro atual;
* hodômetro anterior;
* média de consumo;
* empenho;
* número do contrato
c) Os “formulários de utilização dos veículos – Boletim Diário de Tráfego - BDT”
(modelo anexo I), devem ser subscritos pelo condutor do veículo e, depois de
devidamente preenchidos, entregues ao servidor especialmente responsável pelo
controle do consumo de combustível, da utilização e do custo operacional dos
veículos. Devem possuir, no mínimo, os seguintes campos para preenchimento:
* identificação do agente requisitante;
* identificação e assinatura do condutor;
* identificação e assinatura do agente responsável pelo controle;
* identificação do veículo (modelo, ano e placa do veículo);
* horários e hodômetro de saída (BDT);
* horário e hodômetro de retorno;
* descrição da finalidade do deslocamento;
d) O deslocamento intermunicipal deve ser previamente autorizado pela
autoridade administrativa competente, mediante ato próprio (modelo anexo II),
contendo as seguintes informações mínimas:
*identificação do órgão, setor ou agente requisitante/beneficiário;
* identificação do veículo e do condutor;
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* identificação do período de deslocamento;
* descrição sumária da finalidade;

* identificação e assinatura da autoridade administrativa competente;
e) O agente responsável pelo controle do consumo de combustíveis, do uso e do
custo operacional dos veículos deverá elaborar e arquivar, em pastas individuais dos
veículos, “planilha do movimento diário de abastecimento e controle do hodômetro
de cada veículo” (modelo anexo III), contendo (em ordem cronológica diária, quando
couber) os campos para preenchimento, no mínimo, dos seguintes dados:
* identificação do veículo e do período de referência;
* data das requisições para autorização de uso de veículo;
* número das requisições;
* hodômetro inicial;
* hodômetro final;
* quantitativo de quilometragem rodada;
* quantidade e valor dos combustíveis abastecidos diariamente;
* média mensal de quilômetros rodados por unidade de litro;
* identificação e assinatura do servidor responsável;
f) Deverá ser realizado o cadastramento prévio de todos os veículos utilizados e
abastecidos, formalizando-se ficha individualizada de identificação, em pasta própria
de cada veículo, consignando o modelo, ano, placa, cor, chassi, número de
tombamento, combustível utilizado, a média de consumo de combustível informada
pelo fabricante, a média mensal histórica de consumo de combustível, e todas as
informações necessárias ao acompanhamento das condições mecânicas, com
registro das revisões preventivas ou corretivas e a da verificação dos equipamentos
de uso obrigatório.
g) Deverá haver identificação ostensiva dos veículos oficiais do Município com
adesivos indicando estarem “À serviço da Administração”.
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6. Fluxograma – SFG 02
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7. MODELOS DE DOCUMENTOS

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONTROLE DO USO DE VEÍCULO

REQUISIÇÃO
_____________

DE

VEICULO

N°

DATA_______/________/______

SETOR REQUISITANTE:____________________________________________
FINALIDADE:_____________________________________________________
ASSINATURA:____________________________________________________
VEÍCULO:_____________________
MOTORISTA:
HODÔMETRO/SAÍDA:____________
HORÁRIO/SAÍDA:________________

HODÔMETRO/RETORNO:___________
HORÁRIO/RETORNO:_______________

______________________________

ASSINATURA DO CONDUTOR
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ANEXO II – ATO DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM INTERMUNICIPAL

AUTORIZAÇÃO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL

AUTORIZAÇÃO N°.

Local, data.

A (AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE) do órgão/Poder, no uso
de suas atribuições, AUTORIZA o motorista ___________________________a
transitar com a viatura modelo/placa ________/_________ no período de _________ a
___________, a serviço deste órgão/Poder.
Finalidade:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________
ASSINATURA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE
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ANEXO III – BDT

BOLETIM DIÁRIO DE TRÁFEGO – BDT
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SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA - SF 03

CONTROLE DE REGISTRO/DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS CADASTRADOS
NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DETRAN

1. Finalidade
Estabelecer procedimentos de rotinas administrativas na Gestão de Frotas
quanto ao Registro da Frota Municipal no Departamento Nacional de Trânsito –
DETRAN dos veículos cadastrados.
2. Abrangência
Secretarias que possuem frota e Departamento de Gestão de Frota.
3. Procedimento padrão do Registro no DETRAN

3.1 A Secretaria de origem do veículo informa o pagamento das taxas, através
de memorando.
3.2 A partir desse momento, um servidor designado pela Prefeitura Municipal
de Ariquemes, dará entrada nos serviços no Detran, munido dos seguintes
documentos:
* memorando da secretaria de origem do veículo;
* cópia da publicação da portaria de designação do servidor;
* cópia de documentos pessoais do servidor designado.
3.3 Após dar entrada nos serviços no Detran, o servidor deverá verificar junto
ao órgão se há pendências de documentos ou nos processos de
verificação do carro
3.4 Havendo pendências, o servidor destacará o documento de transferência
do licenciamento anual, que será inserido na pasta do veículo informada e,
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após sanadas as pendências, o servidor designado da Prefeitura retornará
ao Detran para comprovar a regularização e solicitará a emissão do
documento do veículo que se encontra arquivado na Secretaria Municipal
de Planejamento - SEMPOG.
3.5 Em seguida, o servidor designado pelos serviços de documentos de
veículos junto ao Detran, fará a entrega do documento do carro ao setor
responsável da Secretaria de origem do veículo.
4. Fluxograma - SGF 03
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SISTEMA DE FROTA - SGF 04

CONTROLE DE REGISTRO/DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS NOVOS NO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN
1. Finalidade
Estabelecer procedimentos de rotinas administrativas na Gestão e Controle de
Frota quanto ao Registro da Frota Municipal no Departamento Nacional de
Trânsito – DETRAN, dos veículos novos.
2. Abrangência
Secretarias que possuem frota e Departamento de Gestão de Frota
3. Procedimento padrão do Registro no DETRAN – Veículos Novos
3.1 O Setor de Patrimônio realiza o controle da frota através de pastas
contendo notas fiscais, chaves reservas, documento de doação
(quando houver), fichas do automóvel.
3.2 Em seguida, o Setor de Patrimônio faz a entrega dessa pasta para o
setor de Gestão de Frotas.
3.3 No final desse procedimento, será incluída nessa pasta pelo servidor
designado pela Prefeitura de Ariquemes para tratar de registros da
frota junto ao Detran, o documento de transferência do veículo.
3.4 A partir desse momento servidor designado pela Prefeitura de
Ariquemes dará entrada nos serviços de licenciamento junto ao Detran,
munido dos seguintes documentos:
* memorando da secretaria de origem do veículo;
* cópia da publicação da portaria de designação do servidor junto ao
Detran;
* cópia de documentos pessoais do servidor designado
3.5Após dar entrada nos serviços no Detran, o servidor designado para tal,
deverá verificar junto ao órgão se há pendências de documentos ou
processos de verificação do carro.
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3.6 Havendo pendências, a Secretaria será informada, e, após sanadas, o
servidor designado da Prefeitura junto ao Detran, providenciará a emissão do
documento do veículo.
3.7Após a emissão do documento, o representante destacará o documento de
transferência do licenciamento anual, que será inserido na pasta do veículo
que se encontra arquivado na Secretaria Municipal de Planejamento SEMPOG.
3.8Após, o servidor designado da Prefeitura junto ao Detran, fará a entrega do
documento do carro novo ao setor responsável da Secretaria de origem do
veículo.
4.Fluxograma - SGF 04
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SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA - SGF 05
CONTROLE DE LEILÕES
1. Finalidade

Estabelecer procedimentos de rotinas administrativas na Gestão e Controle de
Frotas quanto aos leilões realizados pelo Município de Ariquemes
2. Abrangência
Secretarias que possuem frota e Departamento de Gestão de Frota
3.Base legal e regulamentar
Lei n.º 8.666/93
4. Procedimento padrão do Sistema de Frota - Leilão
4.1 O prefeito solicita para a equipe de Gestão de Frotas um diagnóstico
acerca da frota municipal.
4.2 A equipe de Gestão de Frotas, por sua vez, solicita das Secretarias
Municipais levantamento de veículos e máquinas inservíveis, através de planilha.
4.3 Ao receber a planilha, o Departamento de Gestão de Frotas faz uma
compilação dos dados e encaminha para apreciação do prefeito a situação dos
veículos e máquinas de todas as Secretarias Municipais.
4.4 O Prefeito, após a análise dos dados, se decidir pela realização do leilão,
solicita, através de memorando à equipe de Gestão de Frotas, abertura de
processo administrativo através de licitação pública.
4.5 Recebido o memorando do Prefeito, a equipe da Gestão de Frotas o
encaminha para a equipe administrativa para que se efetive a abertura de
processo dentro das normas legais.
4.6 A equipe administrativa da Gestão de Frotas, observando aos ritos legais,
faz abertura de processo para realização de leilão e o encaminha para a
Superintendência Municipal de Licitação (SML) para que efetive o Leilão ou licite
profissionais (leiloeiros) para tal finalidade.
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5. Fluxograma - SGF 05
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Diretoria de Gestão de Convênios
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SISTEMA

SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS – SGC 01
PROPOSTA DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO
ESTADO

Setor
responsável

Diretoria de Gestão de Convênios

Secretaria

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Gestão

1. Finalidade
Determinar os procedimentos necessários, no âmbito da Prefeitura Municipal de
Ariquemes, para captação de recursos e formalização de convênios, contratos de
repasse, termos de cooperação e termos de compromisso, abrangendo: assinatura
do termo, recebimento, execução e prestação de contas.

2. Atribuições
O setor de gestão de convênios é responsável por viabilizar as fontes de recursos
para os programas de Governo, junto a União e o Estado. Para tanto conta como
principais atribuições:
 Orientar e elaborar, quando necessário, projetos de captação de recursos da
Prefeitura Municipal, com vistas ao desenvolvimento econômico e sustentável
do Município e à melhoria da qualidade de vida da população;
 Efetuar

consultas

via

web,

aos

órgãos

competentes,

identificando

oportunidades de captação de recursos, bem como os órgãos financeiros que
estejam propensos a participar de convênios, iniciando contatos e orientando
o Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais na estratégia a ser
empregada;
 Cadastrar, credenciar e orientar os gestores de convênios e contratos de
repasse da Prefeitura Municipal, visando ao acesso e à operacionalização no
Sistema de Gestão de Convênios e Contrato de Repasse – SICONV, ou
equivalente;
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 Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo
Município
 Realizar os relatórios e documentos pertinentes à prestação de conta dos
convênios.
3. 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 é processada 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 vigente.
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.
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4. Siglas e Abreviaturas:
DIGECON – Diretoria de Gestão de Convênios
NUCEX – Núcleo Executivo de Engenharia, Projetos e Fiscalização
5. Procedimentos:
5.1 O Gabinete do Prefeito recebe o Ofício do parlamentar com a destinação da
emenda contendo: órgão concedente, número do programa, valor destinado,
objeto a ser celebrado pelo convênio.
5.2 O Gabinete despacha o ofício ao setor de convênios – DIGECON – para
providências quanto a elaboração e envio da proposta atendendo à emenda
encaminhada.
5.3 A DIGECON solicita à Secretaria responsável/ proponente as informações/
documentos necessárias à elaboração da proposta. A Secretaria responsável
é aquela a qual existe relação com o objeto proposto.
5.4 A Secretaria responsável providencia as informações e documentos
necessários à elaboração da proposta. Caso o objeto envolva obra de
engenharia, a secretaria deverá solicitar ao NUCEX a elaboração das peças
técnicas necessárias. Já no caso de aquisição, a secretaria deverá solicitar
ao Setor de Compras da Prefeitura as cotações dos objetos da proposta.
5.5De posse das informações/ documentos necessários, a Secretaria encaminha
à DIGECON.
5.6A DIGECON organiza toda a documentação necessária, ressaltando que
todas as declarações e certidões devem estar em conformidade com o
Check-List do órgão concedente.
5.7 Após a conferência e organização da documentação, a DIGECON encaminha
ao órgão concedente do Estado para análise.
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5.8 Em caso da análise do concedente apontar alguma inconsistência, a
DIGECON informa/ encaminha para o setor responsável a solicitação para
resolução das pendências. Em se tratando de pendências relativas aos
projetos de engenharia, habitualmente o técnico do órgão concedente
procede com a comunicação diretamente com o NUCEX.
5.9 Ao sanar todas as pendências, o órgão concedente elabora o Termo para
celebração do convênio e encaminha para assinatura do Chefe do Executivo.
5.10 Gabinete recebe e encaminha à DIGECON o Termo de Convênio celebrado.
5.11 DIGECON encaminha para Secretaria responsável documentação relativa á
execução do objeto. Tratando-se de obra de engenharia de execução indireta,
o NUCEX providencia todas as peças necessárias em conformidade com a
INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 54/2017/TCE-RO.
5.12Secretaria recebe e inicia procedimento de execução do convênio.
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6.

Fluxograma – SGC 01
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SISTEMA

SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS – SGC 02
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ESTADO

Setor
responsável

Diretoria de Gestão de Convênios

Secretaria

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Gestão

1. Finalidade
Determinar os procedimentos necessários, no âmbito da Prefeitura Municipal de
Ariquemes, para a atividade de prestação de contas de convênios e contratos de
repasse realizados com o Governo do Estado.

2. Atribuições
O setor de gestão de convênios é responsável por viabilizar as fontes de recursos
para os programas de Governo, junto a União e o Estado. Para tanto conta como
principais atribuições:
 Orientar e elaborar, quando necessário, projetos de captação de recursos da
Prefeitura Municipal, com vistas ao desenvolvimento econômico e sustentável
do Município e à melhoria da qualidade de vida da população;
 Efetuar

consultas

via

web,

aos

órgãos

competentes,

identificando

oportunidades de captação de recursos, bem como os órgãos financeiros que
estejam propensos a participar de convênios, iniciando contatos e orientando
o Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais na estratégia a ser
empregada;
 Cadastrar, credenciar e orientar os gestores de convênios e contratos de
repasse da Prefeitura Municipal, visando ao acesso e à operacionalização no
Sistema de Gestão de Convênios e Contrato de Repasse – SICONV, ou
equivalente;
 Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo
Município
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 Realizar os relatórios e documentos pertinentes à prestação de conta dos
convênios.
3. 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 é processada 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 vigente.
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.
4. Siglas e Abreviaturas:
DIGECON – Diretoria de Gestão de Convênios
5. Procedimentos:
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5.1 A Secretaria executora do convênio encaminha todos os volumes do
processo interno relativo à execução do objeto do convênio para a Diretoria
de Gestão de Convênios.
5.2 A equipe de prestação de contas confere os documentos e em caso de
pendência informa e solicita à Secretaria executora as informações ou
documentos necessários.
5.3 A equipe de prestação de contas digitaliza toda a documentação necessária.
Os documentos necessários são:
5.3.1

Processo licitatório

5.3.2

Notas Fiscais

5.3.3

Empenhos

5.3.4

Comprovantes de pagamentos

5.3.5

Termo de recebimento do objeto.

5.3.6

Declaração de guarda de documentos

5.3.7

Extratos bancários

5.3.8

Relatório fotográfico

5.3.9

Relatório de cumprimento e aceitação do objeto

5.4 A equipe de prestação de contas elabora todos os documentos e relatórios,
em geral denominados anexo da prestação de contas:
5.4.1

Relação de pagamento

5.4.2

Receita e despesa

5.4.3

Físico-financeiro

5.4.4

Demonstrativo de rendimentos

5.4.5

Relação de bens

5.4.6

Conciliação bancária

Ressaltando que, o órgão concedente poderá solicitar outros documentos ou
relatórios complementares.
5.5 A equipe encaminha documentação ao concedente para análise.
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5.6 Órgão concedente analisa toda a documentação encaminhada e emite
parecer.
5.7 Em caso de constatação de pendências de informações/ documentos, o
concedente encaminha parecer solicitando complementação.
5.8 A DIGECON providencia documentos para sanar pendências junto aos
departamentos pertinentes e encaminha novamente para análise.
5.9 Ao sanar as pendências, o concedente aprova a prestação de contas e
emite documento de aprovação e homologação da prestação de contas.

6. Fluxograma – SGC 02
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SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIO – SGC 03
PROPOSTA
DE
CONVÊNIO
PARLAMENTAR – UNIÃO

POR

EMENDA

Setor
responsável

Diretoria de Gestão de Convênios

Secretaria

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Gestão

1. Finalidade
Determinar os procedimentos necessários, no âmbito da Prefeitura Municipal de
Ariquemes, para captação de recursos e formalização de convênios, contratos de
repasse a nível federal, abrangendo: assinatura do termo, recebimento, execução e
prestação de contas.
Toda a proposta de convênio a nível federal é realizada através do portal do
Governo Federal denominado Plataforma +Brasil.

2. Atribuições
O setor de gestão de convênios é responsável por viabilizar as fontes de recursos
para os programas de Governo, junto a União e o Estado. Para tanto conta como
principais atribuições:
 Orientar e elaborar, quando necessário, projetos de captação de recursos da
Prefeitura Municipal, com vistas ao desenvolvimento econômico e sustentável
do Município e à melhoria da qualidade de vida da população;
 Efetuar

consultas

via

web,

aos

órgãos

competentes,

identificando

oportunidades de captação de recursos, bem como os órgãos financeiros que
estejam propensos a participar de convênios, iniciando contatos e orientando
o Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais na estratégia a ser
empregada;
 Cadastrar, credenciar e orientar os gestores de convênios e contratos de
repasse da Prefeitura Municipal, visando ao acesso e à operacionalização no
Sistema de Gestão de Convênios e Contrato de Repasse – SICONV, ou
equivalente;
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 Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo
Município
 Realizar os relatórios e documentos pertinentes à prestação de conta dos
convênios.
3. 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 é processada 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 vigente.
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.
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4. Siglas e Abreviaturas:
DIGECON – Diretoria de Gestão de Convênios
NUCEX – Núcleo Executivo de Engenharia, Projetos e Fiscalização
5. Procedimentos:
5.1 A Secretaria proponente elabora projeto para proposta de
celebração de convênio.
5.2 A Secretaria responsável providencia as informações e documentos
necessários à elaboração da proposta. Caso o objeto envolva obra
de engenharia, a secretaria deverá solicitar ao NUCEX a
elaboração das peças técnicas necessárias. Já no caso de
aquisição, a secretaria deverá solicitar ao Setor de Compras da
Prefeitura as cotações dos objetos da proposta.
5.3 De posse das informações/ documentos necessários, a Secretaria
encaminha à DIGECON.
5.4 A

DIGECON

organiza

toda

a

documentação

necessária,

ressaltando que todas as declarações e certidões devem estar em
conformidade com os modelos do órgão concedente.
5.5 Após a conferência e organização da documentação, a DIGECON
insere no portal federal de convênio denominado Plataforma +Brasil
.
5.6 Ao finalizar e enviar para a análise, a DIGECON gera o Extrato da
Proposta para gerenciamento e acompanhamento.
5.7 Caso a análise do concedente apontar alguma inconsistência, a
DIGECON informa/ encaminha para o setor responsável a
solicitação para resolução das pendências. Em se tratando de
pendências relativas aos projetos de engenharia, habitualmente o
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técnico do órgão concedente procede com a comunicação
diretamente com o NUCEX.

5.8 Ao sanar todas as pendências, o órgão concedente elabora o
Termo para celebração do convênio e encaminha para assinatura
do Chefe do Executivo.
5.9 Gabinete recebe e encaminha à DIGECON o Termo de Convênio
celebrado.
5.10 DIGECON

encaminha

para

Secretaria

responsável

documentação relativa á execução do objeto. Tratando-se de obra
de engenharia de execução indireta, o NUCEX providencia todas as
peças

necessárias

em

conformidade

com

a

INSTRUÇÃO

NORMATIVA N. 54/2017/TCE-RO.
5.11 Secretaria recebe e inicia procedimento de execução do
convênio.
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SISTEMA

PROPOSTA VOLUNTÁRIA DE CONVÊNIO – UNIÃO

Setor
responsável

Diretoria de Gestão de Convênios

Secretaria

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Gestão

1. Finalidade
Determinar os procedimentos necessários, no âmbito da Prefeitura Municipal de
Ariquemes, para captação de recursos e formalização de convênios, contratos de
repasse a nível federal, abrangendo: assinatura do termo, recebimento, execução e
prestação de contas.
Toda a proposta de convênio a nível federal é realizada através do portal do
Governo Federal denominado Plataforma +Brasil.

2. Atribuições
O setor de gestão de convênios é responsável por viabilizar as fontes de recursos
para os programas de Governo, junto a União e o Estado. Para tanto conta como
principais atribuições:
 Orientar e elaborar, quando necessário, projetos de captação de recursos da
Prefeitura Municipal, com vistas ao desenvolvimento econômico e sustentável
do Município e à melhoria da qualidade de vida da população;
 Efetuar

consultas

via

web,

aos

órgãos

competentes,

identificando

oportunidades de captação de recursos, bem como os órgãos financeiros que
estejam propensos a participar de convênios, iniciando contatos e orientando
o Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais na estratégia a ser
empregada;
 Cadastrar, credenciar e orientar os gestores de convênios e contratos de
repasse da Prefeitura Municipal, visando ao acesso e à operacionalização no
Sistema de Gestão de Convênios e Contrato de Repasse – SICONV, ou
equivalente;
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 Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo
Município
 Realizar os relatórios e documentos pertinentes à prestação de conta dos
convênios.
3. 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 é processada 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 vigente.
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.
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4. Siglas e Abreviaturas:

DIGECON – Diretoria de Gestão de Convênios
NUCEX – Núcleo Executivo de Engenharia, Projetos e Fiscalização
5. Procedimentos:
5.1 O Gabinete do Prefeito recebe o Ofício do parlamentar com a
destinação da emenda contendo: órgão concedente, número do
programa, valor destinado, objeto a ser celebrado pelo convênio.
5.2 O Gabinete despacha o ofício ao setor de convênios – DIGECON –
para providências quanto a elaboração e envio da proposta
atendendo à emenda encaminhada.
5.3 A DIGECON solicita à Secretaria responsável/ proponente as
informações/ documentos necessárias à elaboração da proposta. A
Secretaria responsável é aquela a qual existe relação com o objeto
proposto.
5.4 A

Secretaria

responsável

providencia

as

informações

e

documentos necessários à elaboração da proposta. Caso o objeto
envolva obra de engenharia, a secretaria deverá solicitar ao
NUCEX a elaboração das peças técnicas necessárias. Já no caso
de aquisição, a secretaria deverá solicitar ao Setor de Compras da
Prefeitura as cotações dos objetos da proposta.
5.5 De posse das informações/ documentos necessários, a Secretaria
encaminha à DIGECON.
5.6 A

DIGECON

organiza

toda

a

documentação

necessária,

ressaltando que todas as declarações e certidões devem estar em
conformidade com os modelos do órgão concedente.
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5.7 Após a conferência e organização da documentação, a DIGECON
insere no portal federal de convênio denominado Plataforma
+Brasil.
5.8 Ao finalizar e enviar para a análise, a DIGECON gera o Extrato da
Proposta para gerenciamento e acompanhamento.
5.9 Caso a análise do concedente apontar alguma inconsistência, a
DIGECON informa/ encaminha para o setor responsável a
solicitação para resolução das pendências. Em se tratando de
pendências relativas aos projetos de engenharia, habitualmente o
técnico do órgão concedente procede com a comunicação
diretamente com o NUCEX.
5.10 Ao sanar todas as pendências, o órgão concedente elabora o
Termo para celebração do convênio e encaminha para assinatura
do Chefe do Executivo.
5.11 Gabinete recebe e encaminha à DIGECON o Termo de
Convênio celebrado.
5.12 DIGECON

encaminha

para

Secretaria

responsável

documentação relativa á execução do objeto. Tratando-se de obra
de engenharia de execução indireta, o NUCEX providencia todas
as peças necessárias em conformidade com a INSTRUÇÃO
NORMATIVA N. 54/2017/TCE-RO.
5.13 Secretaria recebe e inicia procedimento de execução do
convênio.
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6. Fluxograma – SGC 04
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SISTEMA

SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIO – SGC 05
PRESTAÇÃO DE CONTAS – UNIÃO

Setor
responsável

Diretoria de Gestão de Convênios

Secretaria

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Gestão

1. Finalidade
Determinar os procedimentos necessários, no âmbito da Prefeitura Municipal de
Ariquemes, para a atividade de prestação de contas de convênios e contratos de
repasse realizados com o Governo Federal por meio da utilização do portal
Plataforma +Brasil.

2. Atribuições
O setor de gestão de convênios é responsável por viabilizar as fontes de recursos
para os programas de Governo, junto a União e o Estado. Para tanto conta como
principais atribuições:
 Orientar e elaborar, quando necessário, projetos de captação de recursos da
Prefeitura Municipal, com vistas ao desenvolvimento econômico e sustentável
do Município e à melhoria da qualidade de vida da população;
 Efetuar

consultas

via

web,

aos

órgãos

competentes,

identificando

oportunidades de captação de recursos, bem como os órgãos financeiros que
estejam propensos a participar de convênios, iniciando contatos e orientando
o Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais na estratégia a ser
empregada;
 Cadastrar, credenciar e orientar os gestores de convênios e contratos de
repasse da Prefeitura Municipal, visando ao acesso e à operacionalização no
Sistema de Gestão de Convênios e Contrato de Repasse – SICONV, ou
equivalente;
 Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo
Município
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 Realizar os relatórios e documentos pertinentes à prestação de conta dos
convênios.
3. 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 é processada 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 vigente.
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.
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4. Siglas e Abreviaturas:

DIGECON – Diretoria de Gestão de Convênios
5. Procedimentos:
5.1 A Secretaria executora do convênio encaminha todos os volumes do
processo interno relativo à execução do objeto do convênio para a
Diretoria de Gestão de Convênios.
5.2 A equipe de prestação de contas confere os documentos e em caso de
pendência informa e solicita à Secretaria executora as informações ou
documentos necessários.
5.3

A equipe de prestação de contas digitaliza toda a documentação

necessária. Os documentos necessários são:
5.3.1

Processo licitatório

5.3.2

Notas Fiscais

5.3.3

Empenhos

5.3.4

Comprovantes de pagamentos

5.3.5

Termo de recebimento do objeto.

5.3.6

Declaração de guarda de documentos

5.3.7

Extratos bancários

5.3.8

Relatório fotográfico

5.3.9

Relatório de cumprimento e aceitação do objeto

5.4 A equipe de prestação de contas elabora todos os documentos e
relatórios, em geral denominados anexo da prestação de contas:
5.4.1

Relação de pagamento

5.4.2

Receita e despesa

5.4.3

Físico-financeiro

5.4.4

Demonstrativo de rendimentos

5.4.5

Relação de bens

5.4.6

Conciliação bancária

Ressaltando que o órgão concedente poderá solicitar outros documentos
ou relatórios complementares.
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5.5 A equipe insere documentos e relatórios digitalizados na Plataforma
+Brasil, na aba “Execução Convenente” e envia para análise.
5.6 Órgão concedente analisa toda a documentação encaminhada e emite
parecer.
5.7 Em caso de constatação de pendências de informações/ documentos,
o concedente encaminha parecer solicitando complementação.
5.8 A DIGECON providencia documentos para sanar pendências junto aos
departamentos pertinentes e encaminha novamente para análise.
5.9 Ao sanar as pendências, o concedente aprova a prestação de contas
e emite documento de aprovação e homologação da prestação de
contas.
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6. Fluxograma – SGC 05

Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

339

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Diretoria de Gestão de Patrimônio
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SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL – SCP 01

REGISTROS, CONTROLE, CESSÃO E INVENTÁRIO DE BENS
DO PATRIMÔNIO GERAL DO MUNICIPIO.

1. Finalidade
Estabelecer procedimentos contábeis patrimoniais buscando harmonização, por
meio de rotinas e padrões a serem observados pela Administração, no que se
referem às variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, suas classificações,
destinações e registros, para permitir a evidenciação e a consolidação das contas
públicas.
2. Abrangência
Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Ariquemes.
3. Base legal e regulamentar
Lei Federal nº. 8.666/93, alterada.
Portaria nº. 448 de 13 de setembro de 2002 da Secretaria do Tesouro
Nacional e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público – NBCASP
Portaria de nº 351 de 22 de novembro de 2019 – Procuradoria Geral do
Município – PGM, Prefeitura Municipal de Ariquemes.
4. Conceitos
4.1. Incorporação - É a inclusão de um bem ao acervo patrimonial da
Prefeitura Municipal de Ariquemes.
4.2. Desincorporação - É a baixa de um bem do acervo patrimonial da
Prefeitura Municipal de Ariquemes. Pode ocorre por meio da alienação do
bem móvel ou imóvel ou pela demolição do imóvel.
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4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. Permuta - É a troca de um bem por outro de igual valor.
4.6. Alienação - É a transferência de propriedade, onerosa ou não, de bens
municipais a terceiros.
4.7. 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.
4.8. Sistema de Administração Patrimonial - É um programa de computador
que controla as incorporações, desincorporações e transferências ocorridas
nos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Ariquemes.
4.9. Inventário de Bens - É o procedimento administrativo que consiste no
levantamento físico e financeiro de todos os bens, cuja finalidade é a
compatibilização entre o registrado e o existente, bem como sua utilização.
4.10.

Comissão de controle de Bens - É um grupo de servidores, da

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão– SEMPOG,
nomeado por meio de Portaria em seu artigo 1º designando servidores
públicos municipais para compor a COMISSÃO DE RECEBIMENTO,
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CONTROLE,

AVALIAÇÃO,

ALIENAÇÃO

E

343
BAIXA

DE

BENS

PERMANENTES DO PATRIMÔNIO GERAL da Prefeitura Municipal de
Ariquemes.
4.11.

DPG: Direção de Patrimônio Geral.

5. Competência e Responsabilidades
5.1 Compete ao Diretor de Patrimônio Geral acompanhar a execução da presente
Normativa de Procedimentos.
5.2 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 de registros de bens permanente
6.1 Registro de Doação ou Cessão de Uso.
6.1.1 Secretaria ou Unidade Requisitante encaminha via memorando a
Direção de Patrimônio Geral toda a documentação comprobatória de
doação ou de cessão de uso devidamente assinado, com todas as
informações do destino final, valores monetários e ou datas de
cessão do uso.
6.1.2 A Direção de Patrimônio Geral recebe e toma ciência do processo
com as devidas documentações, Termo de doação ou Cessão, Lei
de doação, notas fiscais, escritura pública e etc.
6.1.3 Verifica a veracidade da documentação apresentada.
6.1.4 Realiza o registro patrimonial, considerando os critérios para bens
relacionados e ou tombados.
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6.1.5 Emite o Termo de Responsabilidade do Usuário TRU em 2 vias que
deverá ser arquivado uma via junto a Direção de Patrimônio e outra
junto a Secretaria ou Unidade Requisitante.
6.2 Aquisição de bens permanente
6.1.2 Considerando o elemento de despesa 4.4.90.52 de bens permanentes,
o processo após elaborado, assinado e publicado, empenhando e
emitindo notas de faturamento aos fornecedores, pelas secretarias
encaminha-se dessa forma o processo físico a Direção de Patrimônio
Geral para o recebimento e conferência dos bens conforme contrato e
termo de referência.
6.1.2 Os bens deverão ser entregues no endereço conforme consta no termo
de referência, sendo conferidos os bens, notas fiscais e certidões
negativas que devem acompanhar sua documentação, na qual
passarão pela conferência por membros de comissão específica com
portaria designativa para tal.
6.1.3 A conferência se baseia na consolidação dos bens com o processo que
deverá atender explicitamente a proposta de aquisição, como marca,
modelo, quantidade, tamanho e demais critérios descritivos em nota de
faturamento bem como também seus respectivos valores unitários.
Nesta etapa de conferência caso ocorra divergências é confeccionado o
Termo de Recebimento Provisório dos bens, relatando as pendências
e/ou divergências, anexando junto ao processo que é devolvido a
secretaria de origem para notificação ao fornecedor para que seja
realizada a correção e resolução das pendências, facultando a secretaria
caso não seja sanado as divergências a penalizar o fornecedor conforme
o que rege o contrato firmado.
6.1.4 Estando a entrega em conformidade com o quantitativo dos volumes,
notas fiscais e certidões negativas, haja vista necessidade de
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montagem ou instalação do bem, como por exemplo (mesas, cadeiras,
armários, condicionadores de ar e etc.) neste ato efetiva-se a
confecção do Termo de Recebimento Provisório para o fornecedor,
informando a necessidade de aguardar a montagem/instalação
conforme clausulas, permanecendo assim o processo junto à Direção
de Patrimônio, até que se conclua os procedimentos necessários.
6.1.5 Estando o bem após a entrega de acordo com os descritivos da Ordem
de Faturamento e não havendo a necessidade montagem e ou
instalação e não havendo impeditivos é lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelos membros da Comissão de
Recebimento de Bens Permanente juntamente com a Comissão de
Apoio Técnico quando necessário.
6.1.6 Com os documentos devidamente elaborados e assinados, é realizado
os

procedimentos

de

Cadastro

Patrimonial

simultaneamente

à

liquidação dos empenhos pertinentes aos bens.
6.1.7 Todos os relatórios gerados a partir dos procedimentos realizados,
como por exemplo, (relatório de recebimento de bens com os
respectivos números de tombamentos quando for o caso, Termo de
Liquidação das Notas Fiscais e empenhos e etc.) são juntadas as
certidões negativas de débitos fiscais e trabalhistas do fornecedor e
suas respectivas autenticações por seus órgãos reguladores, bem
como, por fim o despacho descrevendo o cenário, anexados junto ao
processo físico, que, por sua vez serão devolvidos à secretaria de
origem para ciência dos atos e posterior ordem de pagamento.
6.1.8 Na sequência, é emitido o Termo de Responsabilidade do Usuário –
TRU e afixadas as plaquetas de tombamento e identificação numérica,
ato esse que finda o trâmite processual disponibilizando o bem para
retirada e uso.
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6.1.9 O bem permanece em estoque por um breve período de tempo de até
03 meses para que seja realizada a logística, transporte e distribuição
do bem com assinatura do TRU pelo receptor que deverá cuidar e zelar
até que se torne inservível ou inviável a permanência do bem junto a
secretaria ou unidade requisitante.
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6.1.10 Fluxograma
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7. Registro de Construção ou Reformas e Obras em Andamento.
7.1 Após todos os tramites processuais de contrato, publicação, licitação e
início da obra pelas Secretarias ao realizar as fiscalizações, confecções de
laudos de medições, a empresa contratada emitirá as notas fiscais conforme
cronograma estabelecido nos autos juntamente com as certidões negativas, que
deverão ser entregues pela secretária de origem com o processo físico a Direção
de Patrimônio Geral para que possa ser analisado.
7.2 Ao receber o processo e após conferência e estando em conformidade
toda a documentação, notas fiscais e certidões negativas com suas respectivas
autenticações por seus órgãos reguladores é realizada a liquidação dos
empenhos conforme quadro elaborado de valores de convênios e contrapartida
(quando houver), realizando os Lançamentos de efeitos de registros Contábil no
Sistema de Administração Patrimonial, após remete-se o processo com os
devidos registros a Secretaria de origem para confecção de checklist e
pagamentos.
8. Movimentação dos bens
8.1 A movimentação de bens ocorre sempre que houver transferências de
bens de um setor para outro, seja dentro de uma mesma unidade (entre setores
de uma mesma Secretaria, departamentos, escolas, centros de saúde, etc.), ou
entre Unidades Gestoras diferentes (de uma secretaria para outra). Em ambos os
casos, a autorização de movimentação sempre será do Gestor/Diretor/Chefe do
setor cedente, que deverá relacionar os bens, contendo descrição do bem,
número de patrimônio.
8.2 Para que ocorra a transferência de bens entre setores o interessado em
receber o bem, deverá encaminhar a solicitação ao possível cedente através de
oficio/memorando.
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O Gestor, Diretor ou Chefe do setor cedente, estando de acordo, fará a

entrega do bem ao interessado e de imediato comunicará a Direção de
Patrimônio por meio de memorando informando a descrição dos bens, números
de patrimônio e a Unidade interessada que o recebeu.
8.4 A Direção de Patrimônio emitirá Termo de Transferência de Bens e colherá
assinatura do Interessado e Cedente mantendo atualizado a carga
patrimonial de ambos os setores e seus responsáveis.
9.Inventário físico patrimonial
9.1 Cada Secretaria deverá criar uma comissão de inventário anualmente e
promoverá a realização do inventário dos bens pertencentes ao Patrimônio
Público Municipal nas dependências de todas as unidades com o objetivo
de conferir a existência e localização dos referidos bens.
9.2 O resultado obtido por esta conferencia deverá ser repassado a Direção de
Patrimônio Geral do Município.
9.3 A Comissão de Recebimento, Controle, Avaliação, Alienação e Baixa de
bens Permanentes do Patrimônio Geral terá responsabilidade de confirmar,
reavaliar, depreciar, emitindo pareceres, modificando bens no Sistema de
Administração Patrimonial se assim for necessário.
9.4 O inventário dos bens deverá estar concluído até o último dia útil do mês
de dezembro do mesmo exercício e será entregue por meio de PenDrive
ou CD-ROM.
9.4.1 O inventário deverá evidenciar os seguintes itens para cada um
dos bens:
I. Existência e localização
II. Estado de conservação
III. Valor
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9.4.2 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 e consolidados os registros dos bens no Sistema de
Administração Patrimonial.
9.5 Com base no inventário, a Direção de Patrimônio Geral tomará as
providências necessárias à recuperação dos bens em conjunto com o
responsável patrimonial (gestor, chefe ou diretor), promovendo a baixa de
inservíveis e ainda solicitação de medidas administrativas necessárias à
apuração de responsabilidade do titular de cada Unidade Administrativa, no
caso de extravio de algum bem.
10.Classificação do bem quanto ao estado físico de conservação
10.1 Bem 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.
10.2 Bem Recuperável - Quando seu conserto for possível e orçar no
máximo a cinquenta por cento do valor de um novo.
10.3 Bem Antieconômico - Quando sua manutenção for onerosa, orçar
mais de cinquenta por cento do valor de um novo, em virtude de uso
prolongado, desgaste prematuro ou absolutismo.
10.4 Bem Irrecuperável - Quando não mais poder ser utilizado pelo setor,
devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade de
sua recuperação.
10.5 Bens Servíveis - São Bens moveis e imóveis que integram o acervo
patrimonial da Prefeitura, os quais são de uso indispensável à prestação
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do serviço público. 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.
10.6 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 baixados
ou sofrerem alienação.

10.7 Bens Obsoletos – São aqueles tipos como arcaicos, levando em
consideração os avanços tecnológicos, razão pela qual caíram em
desuso.
11.Instrumentos de identificação dos Bens.
11.1 Placa ou Etiquetas de identificação – é o instrumento de
identificação física do bem contendo um número de registro patrimonial.
11.2 Termo de responsabilidade – é o documento que identifica os bens
por unidade dentro de um órgão, assim como, o responsável por estes
bens. Emitidos pelo setor de patrimônio em três vias, que deverá ser
assinado pelo responsável pela guarda do bem.
11.3 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.
11.4 Termo de doação – é o documento utilizado para formalizar as
doações de bens que são realizadas pela Prefeitura, tendo sempre como
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recebedoras as instituições filantrópicas ou organizações sem fins
lucrativos.
11.5 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.
11.6 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.
11.7 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.
12.Responsabilidades dos usuários
12.1 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”.
12.2 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 órgãos de controle”.
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12.3 Comunicar através de oficio a Direção de Patrimônio Geral, qualquer
irregularidade, desde a perda da plaqueta até o desaparecimento de
bens permanentes.
12.4 No caso de desaparecimento de bens, anexar Boletim de Ocorrência
Policial contendo em seu descritivo o número do tombamento do bem
em questão.
12.5 Quando o servidor estiver efetuando a substituição temporária (férias,
licenças, etc.) o chefe do setor passará a ser responsável pelo
patrimônio do ausente.
12.6 Comunicar através de oficio a Direção de Patrimônio Geral, quando
houver troca do responsável patrimonial sob sua responsabilidade, para
que seja efetuado a atualização na responsabilidade da guarda dos bens
das

diversas

unidades

administrativas.

“Todo

servidor

ao

ser

desvinculado do cargo ou emprego, deverá passar a responsabilidade do
material sob guarda a outrem...”
12.7 A Direção de Patrimônio Geral tomará ciência e logo que outro servidor
assumir o cargo, este receberá e assumirá a carga patrimonial do setor.
12.8 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.
12.9 A Direção de Patrimônio Geral após Inventário de Passagem emitirá
quando solicitado pelo Departamento de Recursos Humanos ou pelo
interessado “nada consta” do servidor exonerado para os procedimentos
rescisórios.
12.10 No caso de desaparecimento de bens verificados pela Direção de
Patrimônio Geral através do Inventário de Passagem, a ficha de registro
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patrimonial do bem, com suas respectivas informações de aquisição e
depreciação atual, será encaminhado via memorando a Controladoria
Geral do Município para posicionamento quanto a abertura de processo
administrativo a fim de apurar e proceder com a restituição do valor ou
bem a Prefeitura do Município de Ariquemes. 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.
A Direção de Patrimônio notificará os usuários as mudanças nos procedimentos
administrativos que venham ocorrer.
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI
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SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – STI 01

CREDENCIAMENTO DE NOVOS USUÁRIOS
ABERTURA DE CHAMADOS E ATENDIMENTO

1. Finalidade:

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:

Abrange todas as unidades da estrutura administrativa do município,
no âmbito da operacionalização dos procedimentos do Sistema de Tecnologia da
Informação e aplica-se a todos os usuários de recursos de Tecnologia da Informação,
quer como executoras de tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras de dados
e informações em meio documental ou informatizado, que deverão observar a
legislação municipal, estadual, federal e os procedimentos constantes neste.
3. Base Legal e Regulamentar:

O fundamento jurídico encontra-se consubstanciado na Constituição
Federal, Estadual, Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 1.427/2008 que trata
sobre a Estrutura Organizacional do Município e Lei Mun. 1.564/2010.
Estrutura:
Conforme Lei Mun. 1.427/2008
Art. 5º(...)IV – Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão;
4.1.3 – Gerência de redes, suporte e banco de dados;
Conforme Lei Mun. 1.564/2010, anexo I, a criação do Cargo Efetivo de Nível Técnico
Superior – Analista de Sistemas.
4. Competências e Responsabilidades:
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Lei Municipal 1.427/2008 que trata sobre a Estrutura Organizacional do
Município:
Art. 9º À Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão compete,
realizar o planejamento e o acompanhamento de programas e projetos,
consolidando os indicadores e analisando-os periodicamente de forma integrada,
coordenando o Plano plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento,
participando da elaboração e fiscalizando metas fixadas pela Administração
Pública Municipal, promovendo o desenvolvimento da cidade e gerindo os
sistemas de informação, além de planejar, implantar e coordenar as políticas
de reestruturação organizacional, qualificação gerencial e sistematização de
informação, visando à modernização das atividades da Administração
Pública do Poder Executivo, articular e implementar as políticas de regulação
urbana, de habitação, e de desenvolvimento urbano, além de coordenar e
executar a política de pessoal e de suprimento, patrimônio, pagamento de
pessoal, gestão da frota municipal e eficiência energética, publicações oficiais e
serviços gerais, estabelecer e gerir sistema estratégico de compras e contratos
de forma integrada, intersetorial, visandoo pleno cumprimento das funções
sociais da cidade e da propriedade.

5. Procedimentos:

I - Para a verificação diária do funcionamento geral dos Sistemas e Redes da
Prefeitura Municipal de Ariquemes, utilizamos o checklist abaixo, que é verificado
assim que a equipe chega no departamento:
1. Verificar disponibilidade do Ponto Eletrônico.
2. Verificar alterações de protocolo ICMP nos ativos da Infovia.
3. Verificar conectividade ethernet da Infovia.
4. Verificar conectividade com a Internet.
5. Verificar disponibilidade dos servidores de logon.
6. Verificar disponibilidade dos servidores de arquivo do domínio.
7. Verificar acesso aos serviços de NAS.
8. Verificar conectividade da rede SIP/VOIP.
9. Verificar conectividade das cameras de vigilancia do prédio.
10. Verificar conectividade das cameras de vigilancia da Infovia.
11. Verificar acesso ao portal transparência.
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12. Verificar acesso ao eSIC.

13. Verificar acesso ao eOuv.
14. Verificar acesso ao sistema de NFe.
15. Verificar acesso ao sistema de gestão e módulos.
16. Verificar acesso aos websites do munícipio.
17. Verificar acesso aos servidores de aplicação da saúde.
18. Verificar acesso aos sistemas complementares (Educação, Recadastro,
Frotas, Intranet, Processos, Helpdesk, Agendamento, Painel Eletrônico, E-mail,
Equipamentos Furtados, Certificados, Processos Seletivos, etc).
19. Verificar conectividade Wireless na Prefeitura.
20. Verificar conectividade Wireless nas praças do projeto Prefeitura Digital.
21. Verificar a situação das rotinas de backup.
22. Verificar climatização/temperatura dos ativos de rede.
23. Verificar alertas de SNMP na rede.

II - Para o Credenciamento de novos Usuários nos Sistemas utilizados pela
Administração Municipal, utilizamos um formulário onde o funcionário fornece os
dados necessários para o referido cadastramento e indica os Sistemas para o qual
pretende cadastro. Segue abaixo o modelo do formulário utilizado:
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FORMULÁRIO/SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE SISTEMAS
Nome:
CPF:

Data de Nascimento:

E-mail:

Cargo/Função:

Matrícula:

Secretaria:

Departamento:

SISTEMAS PARA CADASTRO
(
) Usuário do Domínio
(Comunicação/Noticias)

(

) Publicações Oficiais

(

) Portal da Prefeitura

Sistemas de Gestão Pública:
Protocolo
( ) Perfil Comum
(

) Perfil Protocolar

Tributos
(
) Atendente (Sem
lançamento)
(
) Atendente (Com
Lançamento)
( ) Administrativo DIREM
( ) Administrativo DIPUR

Contabilidade
(
) PMA - Contabilidade
Geral
(
) PMA - Exec.
Orçamentária
( ) PMA - Orçamento
(
) PMA - Exec.
Orçamentária
( ) PMA - Compras SML

(
) SEMED - Execução
Orçamentária
( ) SEMED - Contabilidade Geral
( ) SEMED - Tesouraria
(

) SEMSAU - Exec. Orçamentária

(

) PMA - Compras - Solicit

(

) SEMSAU - Tesouraria

(

) PMA - Tesouraria

(

) SEMSAU - Contabilidade Geral

(
)
Outros
______________________________________________________________________________________

Carimbo e Assinatura do Chefe Imediato:

III - Quanto à abertura de chamados e atendimento às necessidades e
resoluções de problemas internos e externos relacionados à Informática nos prédios
Municipais,

fazemos

o

recebimento

dos

chamados

através

do

telefone/VOIP/Whatsapp [3516-2040] ou pessoalmente no próprio Departamento de
Tecnologia da Informação – DTI, e registramos a solicitação através do sistema
GLPI (http://glpi.ariquemes.ro.gov.br/) gerando uma Ordem de Serviço para os
técnicos responsáveis identifiquem o problema e as possíveis soluções para o
mesmo, conforme fluxograma do Anexo I deste documento.
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6. Fluxograma – STI 01
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG
Departamento de Almoxarifado – Almoxarifado Central
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SISTEMA

Sistema de Controle Patrimonial - Almoxarifado

Versão: 1.0

Data de Elaboração: 20/02/2020

Setor
responsável

Departamento de Almoxarifado

Secretaria

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Gestão - SEMPOG

FINALIDADE
1.Ficam estabelecidos nesse manual, as Normas e Procedimentos de Rotinas do
Almoxarifado Central, a serem observados pelos órgãos integrantes do Poder
Executivo do Município de Ariquemes para a correta observância dos procedimentos
relativos à identificação, controle de recebimento, registro em sistema informatizado,
armazenamento e distribuição de materiais de consumo adquiridos pelo Poder
Executivo Municipal.
PROCEDIMENTOS
2. Do Recebimento e Aceitação de Materiais de Consumo:
2.1. Todos os processos de materiais de consumo empenhados tanto como
“estoque” ou “consumo imediato” devem obrigatoriamente ser encaminhados ao
Almoxarifado Central, para posterior anexo apenso às notas fiscais recebidas
juntamente com as mercadorias, notas fiscais essas, que obrigatoriamente deverão
estar munidas das certidões de regularidade fiscal e trabalhista, bem como a ordem
de faturamento, uma vez que a conferência dos materiais/produtos, terão maior
eficácia por conta das especificações, que são maiores nas ordens de fornecimentos
que as do empenho, os quais serão recebidos, conferidos lançados no sistema de
Almoxarifado, emitindo assim o termo de liquidação da nota fiscal e armazenados
em locais adequados.
Após, o setor de almoxarifado, encaminhará o processo devidamente autuado para
as secretarias de origem para elaboração de check list.
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2.2. Os materiais cujo empenho caracterizado como “estoque”, serão recebidos
pelo Almoxarifado Central e armazenados em locais adequados, onde os mesmos
terão um prazo de 4 (quatro) meses para retirada, considerando os planejamentos
das aquisições, bem como os prazos de validade e possível deterioração, corrosão e
demais avarias do produto.
2.3 Os materiais cujos empenhos caracterizados como “consumo imediato” serão
recebidos, conferidos, lançados no sistema, emitindo assim o termo de liquidação da
nota fiscal e não serão armazenados no Almoxarifado Central, por conta de sua
estrutura e segurança sanitária, acomodação, motivo pelo qual não entrará no
inventário de estoque elencado no ANEXO TC-013.
2.4 Exemplica-se como materiais de “consumo imediato”:
a) gás natural de cozinha e combustíveis
b) gêneros alimentícios perecíveis;
c) britas e areias;
d) manilhas;
e) oxigênio;
f) água mineral.
2.5 Os materiais caracterizados como de “consumo imediato”, a exemplo de gêneros
alimentícios perecíveis, britas, areias, gás natural de cozinha, combustíveis, dentre
outros, citados no item acima e outros materiais cuja quantidade e especificidade
não seja possível armazenar no Almoxarifado Central, deverão ser recebidos pelos
membros que compõe a comissão de recebimento do almoxarifado, devendo ser
comunicado às

Secretarias

solicitantes

para

que

encaminhe

um servidor

devidamente designado para dar suporte nesses recebimentos e conferências e para
a efetiva convalidação do recebimento dos produtos, de acordo com as
peculiaridades dos materiais;
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2.6 Se porventura, os empenhos forem emitidos erroneamente, tais como: “consumo
imediato” e “estoque”, as secretarias deverão imediatamente fazer as devidas
correções para evitar transtornos e retardamentos no processo de recebimento.
2.7 Quanto aos materiais recebidos fora do local do Almoxarifado Central, as
secretarias deverão estar com o processo pertinente aos materiais em mãos,
devidamente formalizado, contendo obrigatoriamente a ordem de fornecimento,
notas fiscais e certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, e
comunicar imediatamente aos membros que compõem a comissão de recebimento
de mercadorias do Almoxarifado Central para acompanhamento e recebimentos dos
materiais junto à secretaria.
2.8 Os materiais de gêneros alimentícios “não perecíveis”, cujo empenho
caracterizado como “estoque”, serão recebidos pelo Almoxarifado Central e
armazenados em locais adequados onde os mesmos terão um prazo de 30 (trinta)
dias para retirada, tendo em vista a deterioração e demais possíveis avarias do
produto.
2.9 Os materiais não poderão, em hipótese alguma, serem retirados do Almoxarifado
Central sem a devida requisição assinada pelo responsável ou por quem for
designado para retirar, alertando que, a pessoa designada deve possuir vínculo com
a Administração Municipal, exemplos: motoristas, agentes de serviços gerais, dentre
outros servidores, ressaltando ainda que, o responsável designado para retirada
deverá estar de posse do processo administrativo para a devida autuação das
requisições de retirada, e convalidação pelos membros da comissão.
2.10 Os Secretários Municipais poderão a qualquer momento, mediante justificativa,
solicitar ao Gestor Municipal, servidores devidamente designados nas comissões de
apoio e específicas para recebimentos de medicamentos, materiais pensos e
materiais cuja especificidade careça de conhecimentos especializados.
2.11 Todo e qualquer material adquirido pelo Município de Ariquemes, deverá ser
conferido, quanto a sua quantidade, qualidade, validade e valores no ato do
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recebimento, mediante a correspondente nota fiscal, ordem de fornecimento e nota
de empenho, onde os mesmos devem ter controles por meios de planilhas ou
requisições identificando o centro de custo do consumidor final.
2.12 No caso de recebimento de materiais por doação, deverá ser apresentado um
termo de doação, acompanhado com o material junto ao Setor de Almoxarifado,
para fins de registro e controle, e a secretaria ou órgão beneficiado, assinarão um
termo de responsabilidade para futura prestação de contas.
2.13 O recebimento é o ato pelo qual o material solicitado é recepcionado em local
previamente designado nos termos de referências e projetos básicos (Almoxarifado
Central), ocorrendo nessa oportunidade apenas a conferência quantitativa e
qualitativa, nos moldes das especificações elencadas nos mesmos em caso de
dúvidas ou, no caso de material com montante elevado de mercadorias, que
demande tempo para conferências, será realizado um recebimento provisório, para
posterior análise, e recebimento definitivo.
2.14 O recebimento definitivo ocorrerá após a conferência dos itens dos materiais de
consumo, quanto à qualidade e suas especificações técnicas e de acordo com a
nota de empenho, sendo que a mesma deverá estar em consonância com os itens
licitados.
2.15 Não estando o material de acordo com a nota fiscal, ou a nota de empenho ou
não atendendo as especificações técnicas dos termos de fornecimento/empenho, o
responsável pelo Almoxarifado Central deverá devolver as mercadorias/produtos ao
fornecedor, com frete a pagar por esse, e comunicar ao setor/órgão que solicitou o
material sobre sua devolução, bem como justificar as razões ocorridas, e, no caso de
reincidência, fazer notificação formal à empresa, conforme as cláusulas editalícias.
2.16 Quando houver recebimento de materiais específicos, tais como livros
escolares, peças mecânicas, materiais de informática, materiais elétricos, e outros
materiais que exigem conhecimento técnico, o responsável pelo Almoxarifado
Central deverá solicitar à Secretaria responsável pela compra, um servidor
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com

conhecimentos

técnicos/específicos,

para

acompanhar

o

recebimento desse tipo de mercadoria para fins de conferência das mesmas,
declarando que acompanhou, recebeu e convalidou as especificações técnicas dos
materiais/produtos.
2.17 Sempre que necessário, a Administração poderá criar Comissões Especiais
para

fazer

conferências

e

recebimentos

de

materiais/mercadorias

peculiares/incomuns.
2.18 Todo e qualquer recebimento de materiais/produtos, deverá estar munido da
nota fiscal eletrônica e a nota de empenho ou ordem de fornecimento e certidões
fiscais e trabalhistas do fornecedor, e as mesmas devem estar em consonância com
o objeto contratado.
2.19 Na conferência dos materiais/produtos, o responsável pelo Almoxarifado
Central deverá observar quanto ao preenchimento correto da nota fiscal, tais como:
a) se a nota fiscal está em nome da Prefeitura Municipal de ARIQUEMES/RO,
Fundos, Autarquias ou Fundações que possuem CNPJ próprios;
b) endereço, CNPJ da Prefeitura Municipal de ARIQUEMES/RO, Fundos, Autarquias
ou Fundações que possuem CNPJ próprios;
c) descrição do material em consonância com a ordem de fornecimento ou empenho;
d) peso, unidade, quantidade, qualidade, preço unitário e total;
e) data limite para emissão da nota fiscal;
f) data limite de validade da nota fiscal.
2.20 Após a aceitação definitiva e conferência da nota fiscal, o responsável pelo
Almoxarifado Central, fará o lançamento no sistema contábil (estoque), quando se
tratar de materiais de consumo, logo após, a nota fiscal deverá ser certificada,
comprovando o recebimento dos materiais e posterior emissão do termo de
liquidação da despesa.
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2.21 Após os procedimentos elencados no item 2.20, o processo será encaminhado
para a secretaria de origem para conferência e elaboração do check list.
COMPETÊNCIAS
3. Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal ou demais Autoridades
Competentes (Gestores de Fundos Municipais, Autarquias e Fundações), desde que
designados:
a) Nomear Comissão de Recebimento de Materiais/Produtos, mediante Portaria ou
Decreto, formado por no mínimo 03 (três) membros, e respectivos suplentes, dos
quais 02 (dois) preferencialmente deverão pertencer ao quadro efetivo de servidores
do Município.
3.1 Para maior eficiência/eficácia nos procedimentos administrativos, em caso de
ausência

de

algum/alguns

membros

da

Comissão

de

Recebimento

de

Materiais/Produtos, motivados por atestados médicos, afastamentos, férias, licenças,
diárias, dentre outros afastamentos, deve-se convocar os suplentes.
ARMAZENAMENTO

E

CONSERVAÇÃO

DOS

MATERIAIS

E

DEMAIS

CONTROLES CONTÁBEIS EM ATENÇÃO AO TC-013
4. Do Armazenamento dos Materiais de Consumo e demais Controles
Contábeis.
4.1 O armazenamento e a organização dos materiais/produtos devem ser realizados
pelo Almoxarifado Central, conforme os seguintes critérios:
a) o Almoxarifado Central deve ser organizado de tal forma que haja a maximização
do espaço com garantia de segurança para os materiais/produtos ali estocados e de
fácil circulação interna;
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b) os gêneros alimentícios devem ser armazenados em lugares apropriados,
separados dos materiais de limpeza, inseticidas e dos demais produtos que não
façam parte daquele grupo;
c) os materiais/produtos devem ser armazenados sem contato direto com o piso,
como também da parede, sendo necessária a utilização de paletes;
d) devem ser observadas as recomendações dos fabricantes;
e) os materiais/produtos pesados e volumosos devem ser armazenados em
prateleiras com medidas proporcionais em altura e largura, para evitar riscos de
acidentes

ou

avarias

bem

como,

contribuindo

com

a

circulação

dos

materiais/produtos no local;
f ) os materiais/produtos deverão permanecer sempre nas embalagens originais;
g) os materiais/produtos devem ser organizados com método PEPS (primeiro a
entrar, primeiro a sair) com a finalidade de evitar o envelhecimento do estoque;
h) os materiais/produtos de pequeno volume e alto valor, devem ser armazenados
em armários que ofereçam maior segurança (com utilização de chaves);
i) os materiais de consumo em estoques, deverão ser controlados por meio de
sistema eletrônico;
j) os materiais de maior circulação deverão ficar mais acessíveis à sua estocagem
ficando na frente daqueles com menor circulação;
4.2 – Para maior controle contábil, o responsável pelo setor do Almoxarifado Central
encaminhará à Coordenadoria de Contabilidade, impreterivelmente até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente, para análise e conferência do Inventário de Estoque de
todas as unidades pertencentes à Prefeitura Municipal de Ariquemes, informados
nos Balancetes Mensais, Anexo TC-13.
5. Da Conservação dos Materiais/Produtos
5.1 O Almoxarifado Central deve atender as normas de vigilância sanitária, manter o
ambiente sempre asseado/limpo, ter vigilância monitorada, preferencialmente
eletronicamente, com câmeras, para garantir a segurança do local.
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5.2 O responsável pelo o Almoxarifado Central deve inspecionar periodicamente,
todos os materiais sujeitos a corrosão, deterioração e datas de validade expressas
nas embalagens protegendo-os contra efeitos do tempo, luz, calor e demais avarias.
5.3 As instalações e equipamentos de segurança do Almoxarifado Central devem ser
feitas revisões/manutenções periodicamente;
5.4 Os materiais devem ser conservados nas embalagens originais e somente
abertos quando houver necessidade de fornecimento parcelado, ou por ocasião da
utilização.
DISTRIBUIÇÕES, BAIXAS, CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DOS
MATERIAIS

6. Das Distribuições, Baixas, Controle de Entradas e Saídas dos Materiais.
6.1 As entradas e saídas de materiais em estoque devem ser lançadas no sistema
informatizado (Almoxarifado Central) em sua totalidade e será realizada a cada
quadrimestre, a apuração do estoque para maior controle e segurança dos dados no
fechamento anual do balanço patrimonial.
6.2 A distribuição dos materiais deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, em
horário de expediente normal da Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, na seguinte
forma:
a)

os fornecimentos de materiais/produtos para as secretarias deverão ser

realizados mediante pedido interno das secretarias competentes através de
requisição de materiais/produtos, sendo em duas vias assinadas pelo secretário ou
servidor designado, contendo a quantidade e a descrição do material solicitado,
ficando uma via de posse do Almoxarifado Central e a outra deve ser inserida no
processo de aquisição da mercadoria;
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b) a retirada dos materiais/produtos serão atendidas por ordem de chegada dos
pedidos interno das secretarias, devendo ser realizado o mais breve possível, salvo
os casos excepcionais que deverão ser atendidos de imediato, considerando a
justificativa expressas pela secretaria competente;
c) no momento do fornecimento (retiradas) dos materiais/produtos, o responsável
pelo Almoxarifado Central ou servidor designado assinará e carimbará o pedido
como atendido e entregará uma via a quem recebeu o material/produto e ficará com
a outra via para realizar a baixa no estoque;
d) o servidor responsável pela retirada dos materiais/produtos, deverá assinar e
datar o pedido (requisição) como recebido;
e) o registro de entrada e saída de materiais/produtos, deve ser feito no mesmo dia
em que ocorreu a operação;
f)

os formulários de requisições deverão ser padronizados, podendo a unidade

gestora optar por requisições diferentes, desde que a mesma encaminhe
antecipadamente modelo para aprovação e conhecimento do setor de Almoxarifado
e Controle Interno;
g) os materiais/produtos deverão ser conferidos no ato da retirada pela secretaria,
sendo que, após a retirada dos materiais/produtos, o Almoxarifado Central não se
responsabilizará pela eventual falta/extravios de itens.
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INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAIS
7. Do Inventário Físico dos Materiais

7.1 O inventario físico dos materiais/produtos é um procedimento administrativo que
se constitui do levantamento físico e financeiro dos saldos dos mesmos em estoque.
7.2 O relatório do inventário deverá ser impresso pelo sistema informatizado para
posterior

conferência

do

referido

inventário,

com

o

estoque

físico

dos

materiais/produtos existentes nas dependências do Almoxarifado Central, que será
conferido por todos os membros da Comissão de Inventário.
7.3 A Comissão responsável pelo inventário dos materiais/produtos de consumo,
será constituída, por no mínimo de 3 (três) servidores e respectivos suplentes, dos
quais 02 (dois) deverão, preferencialmente pertencer ao quadro efetivo de servidores
do Município, e deverão ter prévio conhecimento de controle patrimonial e de
almoxarifado central. Dentre os designados, obrigatoriamente, deverão pertencer ao
setor de patrimônio. Essa comissão poderá ser designada em caráter permanente
ou temporário, a critério do Poder Executivo.
7.4 O responsável pelo o Almoxarifado Central deverá fornecer à Comissão de
Inventário todas as informações (relatórios, planilhas, manuais, normativas, etc.) que
se fizerem necessárias para a eficácia dos trabalhos.
7.5 O inventário deverá ser realizado obrigatoriamente ao final de cada exercício.
7.6 Os relatórios conclusivos dos inventários de encerramento de exercício devem
ser encaminhados à Coordenadoria de Contabilidade até o dia 15 (quinze) de janeiro
do exercício seguinte, para fins de ajuste contábeis.
7.7 As divergências encontradas durante o inventário deverão ser corrigidas e
justificadas pelo o responsável do Almoxarifado Central, ajustando-as para refletir de
forma que possa ser compatível com a realidade patrimonial do Município.
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7.8 O Departamento de Almoxarifado Central, independente de qualquer solicitação
e/ou comunicação, poderá efetuar inspeções e promover a verificação física
materiais/produtos em quaisquer unidades do Poder Executivo.
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO
8. Da Controladoria Geral do Município
8.1 Caberá a Controladoria Geral verificar em qualquer ocasião, independentemente
de aviso prévio, quanto ao atendimento das prerrogativas legais quanto ao efetivo
cumprimento dos trabalhos realizados pela equipe responsável do setor de
almoxarifado, incluindo a execução dos trabalhos do setor vinculadas às rotinas
desse manual.
8.2 A Controladoria Geral do Município poderá solicitar ao responsável pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPOG),

auxílio

para realização e inspeção dos mecanismos de controle exercidos pelo setor de
almoxarifado,

por

exemplo:

fornecimento

de

automóveis,

servidores

com

conhecimentos técnicos, dentre outros, no desenvolvimento de suas ações e
atribuições no controle dos materiais/produtos e das análises que possam ser
executadas;
VEDAÇÕES
9. Fica expressamente proibido o armazenamento permanente de materiais/produtos
de consumo ou documentação técnica (arquivos) de outros setores, considerando
que o espaço físico do Almoxarifado Central não pode ser confundido com depósito
de bens inservíveis. Após a publicação deste Manual de Rotinas Administrativas do
Almoxarifado Central, a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão
terá um prazo de 02 (dois) meses, para atender as vedações registradas nesse
manual.
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10. Fica expressamente proibida a entrada de pessoas estranhas no Almoxarifado
Central, exceto se for autorizado pelo responsável ou seu superior que, deve
informar com antecedência, justificando a necessidade da entrada exposta nesse.
Considerando que esse setor é uma repartição pública, passível de vistorias de
outros órgãos de controle, como também de qualquer cidadão que busque maiores
esclarecimentos, todos serão acompanhados por um servidor do Almoxarifado
Central, para sanar as dúvidas requerentes.
CONCEITOS
11. Para efeito dessa Instrução Normativa entende-se como:
a) Material de Consumo: aquele que em razão de seu uso corrente, perde
normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada há dois anos. Sua
aquisição é feita na conta “despesa corrente” e possui controle somente quanto a
sua distribuição, tendo como documentos para distribuições as requisições
padronizadas pela prefeitura.

12. Conforme Manual de Despesa Nacional (Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de
2008), e considerado material de consumo, utilizando e observando os seguintes
critérios:
a) Critério da Durabilidade – Se em uso normal perde ou tem reduzidas as
suas condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;
b) Critério da Fragilidade – Se sua estrutura for quebradiça, deformável ou
danificável, caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade
ou funcionalidade;
c) Critério da Perecibilidade – Se está sujeito a modificações (químicas ou
físicas) ou se deteriore ou perca sua característica pelo uso normal;
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d) Critério da Incorporabilidade – Se está destinado à incorporação a outro
bem, e não pode ser retirado sem prejuízo das características do principal.
Se com a incorporação houver alterações significativas das funcionalidades
do bem principal e/ou do seu valor monetário, será considerado permanente;
e) Critério da Transformabilidade – Se foi adquirido para fim de transformação
e
f) Critério da Finalidade – Se o material foi adquirido para consumo imediato ou
para distribuição gratuita.
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13. Fluxograma – SCP – Almoxarifado (Anexo 01)

14. Fluxograma – SCP – Almoxarifado (Anexo 02)

Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

375

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Av. Tancredo Neves, 2166 – Setor Institucional,
Ariquemes/RO - CEP: 76.872-854 - Fone: 3516-2033/3516-2034

376

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Governo
Sistema de Compras e Licitações
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SIGLAS E ABREVIATURAS

CPL – Comissão Permanente de Licitação
DOE – Diário Oficial do Estado
DOU - Diário Oficial da União
LC - Lei Complementar
PE – Pregão Eletrônico
RDC – Regime Diferenciado de Contratação
SML – Superintendência Municipal de Licitação
SRP – Sistema de Registro de Preços
TCU - Tribunal de Contas da União
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APRESENTAÇÃO

O presente Manual Simplificado das atividades desta Superintendência
Municipal de licitação – SML destina-se a orientar as comissões de licitação,
pregoeiros e gerentes desta SML, quanto aos procedimentos realizados em cada
setor.
O objetivo é apresentar, com a maior simplicidade possível, em um texto
enxuto, para rápido manuseio, o passo-a-passo para a condução do processo
administrativo para fins de procedimentos licitatórios, em qualquer uma das
modalidades estabelecidas pela legislação vigente, sob uma perspectiva prática e
acessível até mesmo para as demais secretarias que integram esta administração.
A lei, bem como os Decretos de Regulamentação estabelece ritos específicos
para cada procedimento, de forma que esta pode ser conduzida, vias de regra, da
mesma forma, exclusivamente para os procedimentos licitatórios.
As eventuais peculiaridades serão apontadas ao se tratar de cada modalidade.
Na elaboração deste Manual buscou-se analisar, inicialmente, os procedimentos
mais complexos, para, em seguida, serem desenvolvidos, em cada tópico, os pontos
mais específicos. Considerando que se pretendeu dar ao Manual uma estrutura em
formato de roteiro, os dispositivos legais, em especial os da Lei Federal nº 8.666/93,
de 21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, serão
comentados seguindo o rito do procedimento, não coincidindo, necessariamente,
com a ordem em que constam na lei. De modo semelhante, os princípios jurídicos
pertinentes a licitação serão comentados ao longo do Manual, à medida que se tratar
de cada item relacionado a sua aplicação.
Tendo em vista que o escopo deste Manual é o de discorrer sobre os
procedimentos administrativos nas licitações, o mérito de cada modalidade não será
enfrentado nesta oportunidade.
A intenção é facilitar o trabalho das comissões e das gerências, apresentando
as alternativas mais seguras para sua atuação, visto que, em larga medida, há
condições a serem estabelecidas no Edital que não existem formas predeterminadas
à condução do processo administrativo licitatório.
Nas hipóteses em que o Manual indique formas ou atos previstos em lei, ou
em que se trata de necessária observância ao princípio jurídico, ou, ainda, em que
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haja grande possibilidade de anulação da licitação diante das decisões da autoridade
superior ou dos Tribunais de Contas do Estado de Rondônia e da União.
Em complementação às orientações procedimentais, serão disponibilizados
em Anexo ao presente Manual, modelos dos Editais das principais modalidades
aplicadas às licitações, quais sejam, Tomada de Preços, Concorrência Pública e
Pregão Eletrônico, os quais servirão como orientações para a realização das
licitações, de forma que sua utilização deve se adaptar à peculiaridade de cada caso
concreto. Os modelos das demais modalidades serão posteriormente integrados ao
referido Manual.
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A instrução de um processo administrativo para os procedimentos licitatórios
demanda o entendimento de noções básicas referentes ao tema. É relevante
ressaltar que Licitação é o processo administrativo responsável pela escolha da
empresa apta a ser contratada pela administração pública para o fornecimento de
seus produtos e/ou serviços. Nesta senda, licitar passa a ser uma obrigatoriedade da
administração pública, conforme estabelecido no art. 37, inciso XXI da Constituição
Federal de 1988, a qual deve ser norteada pelos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Em cumprimento ao artigo supracitado, a Lei de Licitações e Contratos (Lei
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993) vem para regulamentar o presente
dispositivo e, na sombra dos princípios constitucionais vincula os procedimentos
licitatórios em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos, conforme disposto no seu artigo 3º.
Assim sendo, com os critérios disciplinando os procedimentos, definem-se as
modalidades da licitação, dentre as quais a Tomada de Preços e Concorrência
Pública a serem abordadas neste Manual. Em face da desburocratização e
celeridade dos procedimentos licitatórios nasce a Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002 trazendo à baila a condição inovadora de licitar, o Pregão nas formas
eletrônica e presencial, estabelecendo novas diretrizes aos procedimentos da
licitação, que na maioria absoluta dos processos de compras da administração
Pública da Prefeitura de Ariquemes, esta sendo adotada.
As duas normas estabelecem os ritos e o critérios a serem empregados nos
processos, nos documentos que o integram, como Termo de Referência e Projeto
Básico, a depender da modalidade que será aplicada, bem como da conduta dos
membros responsáveis pelos procedimentos da Licitação, neste caso as comissões,
pregoeiros e dos gerentes.
À luz da legislação em comento serão dimensionados os procedimentos
alusivos ao Registro de Preços, as Cotações e ao Cadastro de Fornecedores, em
fase da peculiaridade na realização que abarcará cada procedimento.
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Neste viés, é notório que qualquer um dos procedimentos, se realizado em
desnível com a legislação, implicará em severas consequências de improbidade
administrativa a todos os envolvidos no processo.
Desta forma, ao executar os procedimentos relativamente as licitações com
conhecimento de causa, sensatez, cuidado e celeridade, refletirá no êxito e lisura
dos procedimentos e da conduta dos membros que compõem o corpo técnico da
SML, os quais os trabalhos executados são forjados nos princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.
Reiteramos que este Manual foi concebido com o propósito de auxiliar as
comissões, pregoeiros e gerentes na execução dessa importante missão, com
indicação dos principais aspectos a serem observados em cada fase do processo
administrativo licitatório.
. ORGANOGRAMA SML
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2. BASE LEGAL

2.1 Leis Federais
a) Constituição Federal de 1988;
b) Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências;
c) Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994 - Altera dispositivos da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações;
d) Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da
Constituição Federal;
e) Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 - Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns;
f) Lei 11.079 de 30 de dezembro de 2004 - Institui normas gerais para
licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração
pública;
g) Lei 12.232 de 29 de abril de 2010 - Dispõe sobre as normas gerais para
licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade
prestados por intermédio de agências de propaganda;
h) Lei 12.462 de 04 de agosto de 2011 - Institui o Regime Diferenciado de
Contratações Públicas - RDC;
i) Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 - Estabelece o regime jurídico das
parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação.
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2.2 Instruções Normativas e Manuais:
a) Instrução Normativa nº 054/2017-TCE-RO - Aprova o Manual de Boas
Práticas. Obras Públicas – Vol. 2: Obras de Edificações;
b) Manual TCU – Obras Pública - Recomendações Básicas para a
Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas;
c) Instrução Normativa nº 025/TCE-RO-2009 - Disciplina a disponibilização
por meio eletrônico de editais de licitação, para fins da análise prévia de que trata o
artigo 113, § 2º, da Lei Federal n. 8.666/93;
d)

Instrução

Normativa

nº

005/CGM/2018

–

Que

dispõe

sobre

a

regulamentação dos procedimentos aplicados na formatação, tramitação e
arquivamento de processos administrativos com base na Lei de Nº 8.666/93 – Lei de
Licitações e Contratos da Administração Pública, Lei de Nº 10.520/2002 e Lei de Nº
9.784 de 1.999;
e) Instrução Normativa n.º 11/CGM/2020
2.3 Lei Municipal
Lei Municipal nº 2.075/2017 - Cria a Superintendência Municipal de Compras
e Licitações na Estrutura do Poder Executivo Municipal, altera os Anexos I e II da Lei
Municipal nº 1.427/2008.
2.4 Decretos de Regulamentação
A partir de 2017, a SML subsidiou as alterações promovidas nos Decretos
Municipais que Regulamentam os procedimentos licitatórios, originando os seguintes
Decretos:
a) Decreto nº 13.005/2017 – Regulamenta o Sistema de Registro de Preços,
revogando o Decreto nº 4.665, de 18 de outubro de 2005;
b) Decreto nº 13.200/2017 – Regulamenta o Pregão na forma Eletrônica,
revogando o Decreto nº 40.047, de 20 de janeiro de 2005;
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c) Decreto nº 13.205/2017 – Regulamenta o Pregão na forma Presencial,
revogando o Decreto nº 4.178, de 20 de abril de 2005;
d) Decreto 13.339/2017 - Regulamenta o Procedimento para Pesquisa
Periódica de Pesquisa de Mercado de Itens Registrados nas Atas de Registro de
Preços Gerenciadas pelo Município de Ariquemes 28-A ao Decreto Municipal nº
13.005/2017;
e) Decreto 13.745/2017 – Dá nova redação ao caput do art. 16 do Decreto nº
13.005/2017;
f) Decreto 13.746/2017 - Altera o Decreto nº 12.260/2016;
g) Decreto nº 13.764/2017 - Regulamenta a Lei Federal nº 13.019, de 31 de
Julho de 2014, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de
Ariquemes;
h) Decreto nº 14.300/2017 – Altera redação do art. 23 do Decreto nº
13.005/2017;
i) Decreto nº 14.851/2018 - Estabelece normas regulamentares sobre o
procedimento administrativo de apuração de infrações administrativas cometidas por
licitantes e contratados;
j) Decreto nº 13.857/2018 – Altera a Redação do Artigo 28-A do Decreto nº
13.005/2017;
k) Decreto nº 13.898/2018 - Estabelece processos licitatórios que deverão ser
submetidos a parecer prévio da Controladoria Geral do Município;
l) Decreto nº 13.899/2018 - normas regulamentares sobre o procedimento
administrativo de apuração de infrações administrativas cometidas por licitantes e
contratados;
m) Decreto nº 14.166/2018 – Altera a redação do artigo 10 do Decreto nº
13.005/2017;
n) Decreto nº 15.792/2019 – Dispõe sobre a Regulamentação do Pregão na
forma Eletrônica e altera do art. 17 do Decreto nº 13.005/2017.
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1. ORIENTAÇÕES GERAIS
Licitação refere-se ao processo administrativo, isonômico, na qual a
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, menos onerosa e com
melhor qualidade possível, para a contratação de uma obra, de um serviço, da
compra de um produto, locação ou alienação.
A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar
isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as
necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas
jurídicas nos campos mercadológicos, municipais, estaduais e nacionais e, em
especial, procurar conseguir, por critérios objetivos, a proposta mais vantajosa.
Para o ordenamento jurídico a licitação está inicialmente estabelecida no
disposto do inciso XXI do Artigo 37 da Carta magna, senão vejamos:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações. (BRASIL. Constituição Federal. 1988)

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), mais conhecida como Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, bem como outras leis obedecendo aos
mesmos

princípios,

sendo

aplicadas

a

depender

de

cada

objeto

e

concomitantemente com as regras da licitação, como melhor atender ao interesse da
administração pública.
O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos
princípios básicos da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade, publicidade
da propriedade administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório,
consubstanciado pelos princípios constitucionais do art. 37 (BRASIL. 1988). Licitar é
regra.
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1.1 Da instrução processual para os procedimentos licitatórios
A licitação é dividida em 02 (duas) fases, uma interna, que acontece antes da
publicação do edital e uma externa, após a publicação do edital. A fase interna
compõe-se por procedimentos formais, os quais devem instruir o processo a fim de
subsidiar as informações do Edital.
Para iniciar a elaboração do Edital, os processos deveram conter, no mínimo,
os seguintes documentos:
a) Motivação ou identificação da demanda (origem do pedido);
a.1) O pedido deverá ser em papel timbrado da Pasta, conter a descriminação
detalhada do objeto, vedada a indicação de marca, conforme disposto no art. 7º, §
5º, art. 15, § 7º e art. 25, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) e
observado as exigências do Art. 3º, inciso II da Lei 10.520/02 (BRASIL, 2002). Ainda,
a indicação do elemento de despesa, programação orçamentária, fonte de recurso,
órgão, unidade orçamentária, convênio (quando for o caso), estar assinada pelo
requerente e autorizada pela autoridade superior;
a.2) Para aquisição de bens: classificar em ordem por itens ou lotes, conforme
disposto no art. 23, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), deverá conter a
discriminação técnica do objeto, unidade e quantidade. Os objetos divisíveis só
poderão ser definidos em lotes se devidamente fundamentado e justificado,
conforme orientação do Tribunal de Contas da União, senão vejamos:
1. É irregular o agrupamento, em um mesmo lote a ser licitado, de objetos
divisíveis, haja vista o disposto no art. 23, § 1º, da Lei 8.666/93 e na Súmula
247 do TCU;
2. O agrupamento em lotes previsto no art. 5º do Decreto 3.931/2001
somente pode abranger itens de natureza semelhante; (TCU. Súmula 247)

a.3) Para contratação de serviços: o objeto da contratação será definido de
forma expressa e integralmente caracterizado, de forma clara e sucinta, não
devendo integrar a especificação do objeto, características que referem-se as
condições de execução.
b) Cópia do Convênio devidamente assinado, acompanhado da respectiva
publicação no Diário Oficial da União ou do Estado e do Plano de trabalho que deu
origem ao convênio, quando houver;
c) Projeto Básico, quando se tratar de licitação consubstanciada pelas regras
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da Lei Federal nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) ou Termo de Referência quando se tratar
de licitação consubstanciada pelas regras da Lei Federal nº 10.520/02 (BRASIL,
2002);
c.1) Os documentos supracitados, define-se como um 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, devendo conter, no mínimo, os seguintes elementos (art. 6º, inciso IX da
Lei Federal nº 8.666/93):
c.1.1) Papel timbrado da Pasta;
c.1.2) Título do documento, local e data;
c.1.3) Fundamentação (aspectos legais);
c.1.4) Objetivo e/ou Finalidade;
c.1.5) Objeto;
c.1.6) Justificativa da despesa;
c.1.7) Especificação técnica do objeto ou dos serviços, conforme o caso;
c.1.8) Critérios de aceitação do objeto;
c.1.9) Normas técnicas a serem exigidas para o objeto ou serviços;
c.1.10) Dos custos estimados:
c.1.11) Memória de Cálculo;
c.1.12) Contrapartida ofertada, quando houver;
c.1.13) Do Contrato, quando houver, contendo:
c.1.13.1) Prazos de execução e de entrega;
c.1.13.2) Prazos para assinatura do contrato;
c.1.13.3) Condições de rescisão;
c.1.13.4) Prazo de vigência;
c.1.14) Prazos para início dos serviços;
c.1.15) Prazos de prorrogações;
c.1.16) Local e condições de entrega e recebimento;
c.1.17) Condições de Vistoria, quando for o caso;
c.1.18) Das garantias:
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c.1.19) Da subcontratação;

c.1.20) Da participação de empresas reunidas em forma de consórcio;
c.1.21) Da fiscalização;
c.1.22) Forma de Pagamento;
c.1.23) Dos reajustes ou repactuação, conforme o caso;
c.1.24) Da disponibilidade orçamentária;
c.1.25) Das obrigações da contratante e contratado;
c.1.26) Das sanções e penalidades (Decreto Municipal nº 14.851/2018);
c.1.27) Condições de Participação;
c.1.28) Exigências de qualificação técnica;
c.1.29) Critérios de pontuação e avaliação, quando for o caso;
c.1.30) Outros elementos que se fizerem necessários ou indicados por esta
SML no momento da análise processual;
d) Justificativa do interesse da despesa, subscrita pelo responsável técnico da
aprovação do Termo de Referência ou Projeto Básico, consubstanciado pelas
informações do pedido de origem.
e) Estudos preliminares compreendendo (IN nº 054/2017 – TCE-RO):
e.1) Programa de necessidade, estabelecendo as características básicas de
cada empreendimento tais como: fim a que se destina, futuros usuários, dimensões,
padrão de acabamento pretendido, equipamentos e mobiliários a serem utilizados,
entre outros aspectos. Deve-se considerar, também, a área de influência de cada
empreendimento, levando em conta a população e a região a serem beneficiadas,
considerando

projeções

futuras

conforme

a

vida

útil

esperada

para

o

empreendimento. Do mesmo modo, precisam ser observadas as restrições legais e
sociais relacionadas com o empreendimento em questão, isto é, devem ser
cumpridos os Códigos de Obras aplicáveis, e pesquisadas as normativas de outros
órgãos que possam vir a limitar o empreendimento. A definição das premissas de
projeto faz parte desta etapa. O objetivo consiste em maximizar a relação
benefício/custo dos investimentos.
e.2) Levantamento topográfico;
e.3) Estudo de viabilidade técnica e financeira;
e.4) Serviços geotécnicos;
f) Quando se tratar de obras, serviços de engenharia ou serviços comuns,
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será aplicado conforme o caso:

f.1) Planilha orçamentária;
f.2) Planilha de Composição de Custos unitários;
f.3) Cronograma físico-financeiro;
f.4) Memorial Descritivo;
f.5) Composição do BDI;
f.6) Especificações Técnicas;
f.7) Caderno de Encargos:
f.8) Memória de Cálculo;
f.9) Projetos;
f.10) Curva ABC com a definição da parcela de relevância da obra;
f.11) Declaração expressa do autor do projeto sobre a compatibilidade das
peças técnicas;
f.12) Licenciamento ambiental;
f.13) ART de autoria dos projetos elaborados;
f.14) Quando se tratar de obra em imóvel territorial, documento que comprove
o domínio da área em favor do Município;
f.15) Demais peças técnicas que se fizerem necessárias ou indicadas por esta
SML.
g) No caso de aquisição, cotações de preços com observância ao disposto no
art. 33 do Decreto Municipal nº 13.005/2017;
h) Solicitação do objeto (sistema pública);
i) Disponibilidade de reserva de recursos orçamentários (art. 7º, §2, inciso III
da Lei Federal nº 8.666/93);
j) Declaração de Adequação Financeira (Art. 16 da Lei Federal 101/2000);
k) Minuta de contratado, quando houver obrigações do licitante para com o
objeto;
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIAS
2.1 Da Superintendência Municipal de Licitação
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A Superintendência Municipal de Licitações - SML, órgão subordinado a
Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Ariquemes, criada por
meio da Lei Municipal nº 2.075/2.017, de 05 de julho de 2017. Tem como atribuição
organizar, coordenar e operacionalizar as licitações, mediante a formulação da
política licitatória de compras, obras e serviços, a respectiva padronização, além do
gerenciamento dos cadastros de fornecedores e do sistema de registro de preços,
conforme preceitua o Art. 1º da Lei supracitada.
A criação da SML deu-se em face da necessidade de estruturação e
organização dos segmentos que a compõem (Pregão, CPL, Comissão do RDC,
Gerência de Registro de Preços e Gerência de Cotação e Cadastro de
Fornecedores), os quais atuavam de forma desvinculada, com autonomia própria,
cujos procedimentos eram reportados apenas ao Gestor para fins de decisão final
dos recursos interpostos e/ou homologação dos atos.
2.1.1 Estrutura organizacional da SML
Integram a Estrutura Organizacional Básica da Superintendência Municipal de
Licitações:
I - Em nível de direção superior, o cargo de Superintendente da
Superintendência Municipal de Licitações;
II - em nível de Gerência:
a) Gerência do Sistema de Registro de Preços
b) Gerência de Cotações e Cadastro de Fornecedores;
III - em nível programático:
a) Comissão Permanente de Licitação;
b) Comissão do Regime Diferenciado de Contratação;
c) Comissão de Cadastro do RDC;
d) Equipe de Pregoeiros e Equipe de apoio;
e) Comissão de Cadastro de Fornecedores;
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f) Comissão do Sistema de Registro de Preços;
2.1.2 Das competências do Superintendente da SML
A principal função do Superintendente de Compras e Licitações é direcionar
as pessoas que conduzem os processos de aquisições do Município, para que estes
possam conter em si todas as observâncias dos princípios básicos que regem as
compras e contratações públicas.
Nesta vertente, é competência da Superintendência Municipal de Licitações à
organização, coordenação e operacionalização do sistema das licitações, no âmbito
do Poder Executivo Municipal, mediante a formulação da política licitatória de
compras, obras e serviços e, ainda:
a)

Elaboração

e

adequação

dos

decretos

que

regulamentam

os

procedimentos licitatórios em cumprimento às Leis de licitação;
b) Responder os documentos que tratam de assuntos específicos da SML;
c) Dar suporte técnico aos Gerentes e às Comissões de Licitações;
d) Emitir Relatórios mensal e anual das licitações e demais ações executadas;
e) Prestar orientação a todas as secretarias municipais acerca dos
procedimentos licitatórios e elaboração do Projeto Básico e/ou Termo de Referência;
f) Promover reuniões mensais, fim de estabelecer bom relacionamento
profissional e pessoal entre os servidores da SML, estimulando a prática da
convivência harmoniosa, ética e moral, bem como promover a observância do artigo
37 da Lei Municipal nº 1.336/2007 (ARIQUEMES, 2007);
g) Cuidar dos materiais de expediente para o exercício das atividades da SML;
h) Prestar todas as informações acerca das licitações solicitadas pela
Secretaria Municipal de Governo, bem como as demais que integram esta
administração;
i) Receber os processos licitatórios, promover a distribuição de acordo com as
atribuições de cada Comissão por ato designativo e indicar a modalidade da licitação.
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2.2 Da Gerência de Registro de Preços:
A Gerência do Sistema de Registro de Preços tem como finalidade a
organização, coordenação e operacionalização do Registro de Preços, bem como
confeccionar e publicar atas de Registro de Preços disponíveis para as unidades do
Poder Executivo Municipal, assim como exercer o gerenciamento dos estoques das
Atas. O exercício das atribuições da Gerência se dá através de ações proativas em
busca das melhores soluções
Para tanto, é de sua competência:
a) Criar processos de Registro de Preços;
b) Elaborar Projeto Básico e/ou Termo de Referência;
c) Confeccionar Atas de Registro de Preços;
d) Publicar Atas de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado e
disponibilizá-las no portal de aquisições;
e) Proceder aos controles estatísticos e baixa dos estoques dos Registros de
Preços, inclusive os de carona.
f) Promover os cadastros dos procedimentos de carona no sistema, incluindoos ao controle dos saldos;
g) Receber e analisar os pedidos de realinhamento de preços, bem como de
substituição de merca, emitindo parecer a fim de subsidiar a decisão da autoridade
superior quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido;
h) Dar prioridade aos saldos das Atas em Registro de Preços informando os
estoques à chefia imediata para providências que couber.
2.2.1 Do Sistema de Registro de Preços
O Sistema de Registro de Preços está previsto no inciso II, art. 15 da Lei
Federal nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) e regulamentado pelo Decreto Municipal nº.
13.005, de 10 de abril de 2017 e define-se, segundo FERNADES (2009), como “[...]
um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação
de serviços, aquisição e locação de bens para contratações futuras”.
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Ata de Registro de Preços, segundo FERNADES (2009), “[...] é um
documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura
contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e
condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório e propostas apresentadas.
Portanto, o SRP é uma ferramenta que tem como objetivo a contratação de
serviços e aquisições de bens por meio da compatibilização entre os princípios da
legalidade e da eficiência. O Sistema de Registro de Preços apresenta, entre outras
vantagens, a racionalização, diminuição de certames licitatórios tendo como uns dos
seus objetivos fundamentais a economia de recursos despendidos para a realização
de licitações, transformando-se, por isso, em uma alternativa útil para a gestão de
contratações pela Administração Pública.
O registro de preços confere flexibilidade às aquisições e contratações
públicas porque os serviços dele decorrente não são obrigatórios. Outra vantagem é
que a administração não precisa repetir tantos procedimentos de seleção para um
mesmo objeto durante o exercício, e por fim, poder decidir com curto espaço o
abastecimento e o melhor momento da contratação, razão pela qual a formação de
registro de preços se faz a mais eficiente nas compras públicas.
2.2.2 Fluxograma
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2.3 Da Gerência de Cotações, Cadastro de Fornecedores e Cadastro das
Sanções:
Esta Gerência tem como finalidade organizar, coordenar e operacionalizar
todas as atividades inerentes a Cotações de preços, Cadastro de Fornecedores e
registro das sanções, bem como precificar bens e serviços comuns ou específicos
demandados para aquisições e contratações pelos órgãos e entidades do Poder
Executivo Municipal.
2.3.1 Das competências:
Compete a Gerência:
a) Receber e analisar a descrição do objeto a ser licitado, observando as
normas estabelecidas no art. 7º, § 5º, art. 15, § 7º e art. 25, inciso I da Lei Federal nº
8.666/93. (BRASIL, 1993)
b) Pesquisar os preços atuais praticado no mercado para bens e serviços
demandados, nos termos do art. 33 do Decreto Municipal nº 13.005/2017;
c) Consolidar o preço apurado, aplicando a metodologia adotada e
disponibiliza-lo nos autos, demonstrando o valor estimado para a aquisição de bens
e contratações por meio de Quadro Comparativo de Valores;
d) Manter os dados estatísticos da unidade, devidamente atualizados, no que
couber;
e) Cadastrar os itens referentes às demandas das secretarias no sistema,
bem como as estimativas de preços;
f) Promover o Chamamento Público anual convocando aos interessados para
cadastrar suas empresas e/ou atualizar os cadastros vencidos;
g) Emissão das ordens de faturamento e fornecimento.
2.3.1.1 Das caronas
As

pesquisas

de

mercado

relacionadas

à

carona

são

de

inteira

responsabilidade das pastas interessadas, devendo dela ser extraída a decisão de
adesão.
Uma vez concluído os procedimentos, os autos serão remetido à Gerência de
Cotação para os devidos cadastros no sistema.
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2.3.2 Cadastro de Fornecedores:

O Cadastro de Fornecedores será gerenciado pelo Gerente de Cotações, mas
executado em conjunto com a Comissão designada para o feito. Desta feita,
promoverá e a consolidará as atividades correlatas ao cadastramento de
fornecedores no âmbito do Poder Executivo Municipal.
Compete ao Cadastro de Fornecedores:
a) Receber e analisar os processos de Cadastro de Fornecedores, em
conjunto com a Comissão;
b) Emitir certificado cadastral depois de avaliados os documentos fornecidos e
considerados legalmente hábeis;
c) Emitir extrato de regularidade documental para empresas, quando for o
caso;
d) Registrar penalidades relativas a advertências, multas, suspensões e
declarações de inidoneidade, entre outras, para os fornecedores do Município que
descumprirem requisitos, e desde que devidamente motivado, junto ao CEI, Portal
de Transparência da Prefeitura, SICAF e demais órgãos pertinentes ao registro;
e) Arquivar documentos relativos ao cadastro de fornecedores;
f) Gerenciar o fluxo dos documentos e processos arquivados no setor;
g) Propor melhorias e avanços nos processos sob a sua responsabilidade;
h) Montar pasta física com a documentação, e, à medida que for necessário,
substituir os documentos que estiverem vencidos. Manter os documentos sempre
arquivados em ordem alfabética;
i) Quando for o caso, responder os questionamentos via telefone ou
pessoalmente e orientar os fornecedores sobre como proceder para efetuar o
cadastro de Fornecedores, disponibilizando a relação de documentos necessários ao
cadastro, via e-mail ou fisicamente;
j) Manter atualizada a relação de documentos necessários à emissão do
Certificado de Cadastro de Fornecedores à luz da legislação vigente;
k) Responder os ofícios, comunicação interna, encaminhados à Gerência;
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2.3.3 Do Fluxograma
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2.4 Da Comissão Permanente de Licitação, Comissão do RDC e dos
Pregoeiros:
2.4.1 Competem as Comissões e Pregoeiros promover as licitações de
compras e serviços de interesse da administração Pública e dos órgãos que a
integram, provenientes de recursos próprios ou Convênios, com sujeição às normas
estabelecidas pelas leis de licitação e aos procedimentos externados na Instrução
Normativa nº 005/CGM/2018 e, ainda:
a) Receber e alisar criteriosamente todas as peças que compõe os processos
administrativos, podendo fazer apontamentos para correções de incongruências,
fazer sugestões de procedimentos alusivos às licitações, requerer justificativas e/ou
esclarecimentos, elaborar editais, executar licitações, formalizar processos e
coordenar as sessões de licitação no âmbito do Poder Executivo Municipal.
b) Receber todos os documentos pertinentes ao objeto que está sendo
licitado, sejam aqueles referentes à habilitação dos interessados, sejam aqueles
referentes às suas propostas;
c) Elaborar os Editais de licitação, obedecendo à indicação da modalidade
previamente definida pela SML;
d) Dar publicidade nos meios de comunicação definidas no art. 21 da Lei
Federal nº 8.666/93, art. 17 do Decreto Municipal nº 13.200/2017 e demais
legislação que rege a matéria;
e) Realizar e coordenar todas as fases da licitação, obedecendo ao rito legal
para cada procedimento adotado nas licitações;
f) Notificar, diligenciar, convocar, habilitar, desclassificar, juntar documentos,
receber e julgar recursos, responder os pedidos de esclarecimentos e demais atos
relativamente à licitação;
f.1) Promover as análises pertinentes ao cumprimento do objeto;
f.2) Receber, examinar, e solicitar subsídio técnico, caso necessário, para a
elaboração de Relatório (Termo de Julgamento) e decidir, após avaliação jurídica,
quando solicitado, as impugnações ao edital pertinente;
g) Examinar os referidos documentos à luz da Lei e das exigências contidas
no edital, habilitando e classificando os que estiverem condizentes com as regras e
inabilitando ou desclassificando aqueles que não atenderem às regras exigências
previamente estabelecidas;
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h) Adjudicar todos os itens licitados de competência de cada Comissão;
i) Elaborar Relatórios finais em todos os procedimentos licitatórios concluídos;
j) Despachar, tramitar e cadastrar os procedimentos por meio do sistema
utilizado pela administração;
k) É de competência exclusiva da Comissão Permanente de Licitação,
promover as Justificativas de Dispensa, Inexigibilidade de licitação, Chamamento
Público e licitações nas modalidades estabelecidas n art. 22 e respectivos incisos da
Lei Federal nº 8.666/93. (BRASIL, 1993);
k.1) É de competência exclusiva dos Pregoeiros proceder à abertura de
pregão designado e procedimentos inerentes;
k.2) Coordenar os trabalhos da equipe de apoio e equipe de suporte; V –
promove análises e diligências pertinentes ao cumprimento do objeto, facultando-lhe
a convocação de técnico especializado para assistência na decisão;
l) Analisar as minutas contratuais, promovendo o cotejamento das
informações entre o referido documento e o Termo de Referência e/ou Projeto
Básico;
m) Promover licitações para os órgãos/entidades da Administração Pública
Municipal;
n) Propor a capacitação de seus colaboradores;
o) Faculta às Comissões de licitação e Pregoeiros a convocação de técnico
especializado para análise dos casos que envolvem conhecimento técnico, de
qualquer área, para subsidiar suas decisões (Acórdão TCU 1182/2004 – Plenário);
p) Promover a solução de questionamentos e providências acerca de seus
atos e os relativos ao procedimento;
q) Encaminhar os julgamentos dos recursos interpostos nas licitações a
autoridade superior para decisão final, quando mantidas as decisões inicialmente
proferida pelas Comissões ou pelo Pregoeiro;
r) Elaborar e emitir Adendos Modificadores e/ou Esclarecedores, quando
houver necessidade de modificar as regras do Edital de Licitação.
É obrigatório que as Comissões de Licitação e Pregoeiros não deleguem
competências exclusivas de sua alçada, tais como habilitação e julgamento das
propostas para outras unidades da empresa, conforme preconiza o art. 6º, inciso XVI,
c/c o art. 45, todos da Lei 8.666/1993, ressalvada a possibilidade de solicitar parecer
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técnico ou jurídico relativo à matéria submetida à sua apreciação. (Acórdão
1182/2004 Plenário)
2.4.1.1 Não compete às Comissões de Licitação e Pregoeiros:
a) Anular ou revogar uma licitação, haja vista a decisão ser exclusiva da
autoridade superior à luz de fatos justificadores;
b) Homologar os itens adjudicados nas licitações;
c) Demais atos exclusivos da autoridade superior
2.5 Da estrutura organizacional das Comissões e Pregoeiros:
2.5.1 A Comissão Permanente de Licitação é composta por:
a) Presidente;
b) Secretária;
c) 5 Membros.
2.5.2 A Comissão do RDC é composta por:
a) Presidente;
b) Secretária;
c) 1 Membro.
2.5.3 A equipe do Pregão é composta por:
a) 5 Pregoeiros Oficiais;
b) 1 equipe de apoio com 6 membros.
2.5.4 A Comissão de Sistema de Registro de Preços é composta por:
a) Presidente;
b) 2 Membros.
2.5.5 A Comissão de Cadastro de Fornecedores é composta por:
a) 3 Membros.
3. DISPOSIÇÕES FINAIS
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Este Manual tem a finalidade de ser um facilitador na compreensão de
aspectos importantes das atividades em aquisições e contratações realizadas por
esta Administração Pública. Se de um lado proporciona conhecimento das atividades
e responsabilidades inerentes a cada função, por outro dá uma visão ampla, de
longo alcance, com vistas dos detalhes operacionais importantes para a boa
realização das tarefas.
Aqui se procurou delinear duas etapas primordiais: o que faço e como faço. O
quando faço está implícito como atividade diária e por isso não foi destacada, mas
espera-se que tenha ficado ínsita no Manual.
Cabe ainda ressaltar que é um primeiro exemplar. Através do exercício diário
de nossas atividades será possível melhorar em muito as informações aqui inseridas
fazendo com que a Gestão do Conhecimento tão propagada seja uma realidade
entre nós.
Os modelos dos documentos elaborados pela SML farão posteriormente parte
integrante desta Manual, haja vista a necessidade de padronização dos mesmos,
inclusivo o Edital de licitações.

401

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Educação
Sistema de Educação
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Sistema de Educação - SEC 01

Termos de Fomento e Colaboração

1. Introdução

A Lei 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco,
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em
planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou
em acordos de cooperação, com as alterações trazidas pela Lei 13.204/2015, é fruto
de vários movimentos por parte da sociedade civil e dos agentes públicos para a
sistematização e uniformização de uma legislação que melhor defina, ampare e dê
segurança jurídica a vários atores que participam dessas relações jurídicas.
Ressalte-se, ainda, que a nova legislação veio atender e adequar-se aos
comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, da Lei de Transparência
nº 131/2009 e da Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2001 e do Decreto Federal
nº 7.724/2012.
Em brevíssima síntese trazida nesse histórico legislativo, destacamos
alguns conceitos gerais:
a) APLICAÇÃO DA LEI – Lei é aplicável somente entre administração pública e
organizações da sociedade civil sem fins econômicos de interesse social
(OSCs).
b) FINALIDADE – uniformizar o procedimento das parcerias com foco no
resultado e transparência.
c) OBJETO - é o resultado, produto final da parceria, observado o programa de
trabalho e suas finalidades de interesse público, com ou sem repasse de
recursos.
d) INSTRUMENTOS JURÍDICOS - foram criados 03 novos formatos de
instrumentos jurídicos:
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- Termo de Colaboração;
- Termo de Fomento e

- Acordo de Cooperação.
2. Legislação: lei 13.019/2014 com as alterações da LEI 13.204/2015
Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública
e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de
atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos
em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação;
define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com
organizações da sociedade civil; e altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e
9.790, de 23 de março de 1999.
2. Da Celebração do Termo de Colaboração ou de Fomento
Os fundamentos do regime jurídico da Lei 13.019/14 são os elencados no
art. 5º da Lei 13.019/14:
a) gestão pública democrática;
b) participação social;
c) fortalecimento da sociedade civil;
d) transparência na aplicação de recursos; e
e) princípios da lealdade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade, eficiência e eficácia.
3.1 O que o regime jurídico procura assegurar?
3.1.1 Para o cidadão:
a) O reconhecimento da participação social (art. 5º, I da Lei 13.019/14);
b) A solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção e
valores de cidadania e de inclusão social e produtiva. (art. 5º, II da Lei 13.019/14);
c) A valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa (art. 5º,
VI da Lei 13.019/14);
d) A promoção e a defesa dos direitos humanos (art. 5, VII da Lei 13.019/14).
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3.1.2 Para região:

a) A promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável
(art. 5º, III da Lei 13.019/14);
b) A preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio
ambiente (Art. 5º, VIII da Lei 13.019/14).
3.1.3 Para a sociedade:
a) O direito à informação, transparência e ao controle social das ações públicas (art.
5º, IV da Lei 13.019/14);
b) A integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias
de participação social (art. 5º, V da Lei 13.019/14).
3.1.4 Para a tradição cultural:
a) A valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais
(art. 5º, IX da Lei 13.019/14);
b) A preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas
dimensões material e imaterial. (art. 5, X da Lei 13.019/14).
3.2 Quais as diretrizes fundamentais do regime jurídico da parceria?
As diretrizes fundamentais da parceria estão elencadas no artigo 6º da Lei
13.019/14 e visam:
3.2.1 A nível institucional:
a) Promover e fortalecer a instituição (art. 6º, I da Lei 13.019/14);
b) Capacitar e incentivar a formação de organizações da sociedade civil para a
cooperação com o poder público. (art. 6º, I da Lei 13.019/14);
c) Priorizar o controle de resultados (art. 6º, II da Lei 13.019/14);
d) Incentivar a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação (art. 6º,
III da Lei 13.019/14);
e) Fortalecer as relações entre a organização civil e o poder público (art. 6º, IV da Lei
13.019/14);
f) Estabelecer mecanismos que ampliem a gestão da informação, transparência e
publicidade (art. 6º, V da Lei 13.019/14).
3.2.2 A nível da Administração Pública:
a) Ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os
entes da Federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de
recursos (art. 6º, VI da Lei 13.019/14);
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b) A sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do
trabalho de gestores públicos, na implementação de atividades e projetos de
interesse público e relevância social com organizações da sociedade civil (art. 6º, VII
da Lei 13.019/14).
3.2.3 A nível ético
Adoção de práticas de gestão administrativas necessárias e suficientes para
coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos (art.
6º, VIII da Lei 13.019/14).
3.2.4 A nível coletivo
A promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e
tecnologia e da inovação, para atender necessidades e demandas de maior
qualidade de vida da população em situação de desigualdade social (art. 6º, IX da
Lei 13.019/14).

4. Da Capacitação de Gestores, Conselheiros e Sociedade Civil Organizada
4.1

O

que

Administração

Pública

poderá

fazer

para

capacitar

seus

representantes?
Segundo o artigo 7º da Lei 13.019, a União poderá em coordenação com
todos os atores envolvidos, instituir programas de capacitação para todos seus
representantes, membros e demais agentes públicos e privados envolvidos na
celebração e execução da parceria.
Sendo que a participação nestes programas não será condição para o
exercício da função.
4.2 Quais os cuidados e atitudes que o administrador público deverá adotar na
celebração das parcerias?
Os cuidados e atitudes são referentes, pela ordem de análise, a:
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4.2.1 Administração

Pública (art.

8º,

I

da

Lei 13.019/14):
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considerará,

obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública para celebrar a
parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas
responsabilidades. Adotando as medidas necessárias de capacitação e recursos
conforme o parágrafo único do art. 8º da Lei 13.019/14.
4.2.2 Propostas (art. 8º, II da Lei 13.019/14): avaliará as propostas de parceria com
o rigor técnico necessário.
4.2.3 Gestão e Controle (art. 8º, III da Lei 13.019/14): designará gestores
habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz.
4.2.4 Prestação de Contas (art. 8º, IV da Lei 13.019/14): apreciação das prestações
de contas na forma e prazos determinados nesta Lei e legislação específica.
5. Da Transparência e do Controle
5.1 Quais as obrigações atribuídas às partes para a transparência e controle da
parceria?
5.1.1 Administração Pública: (art. 10 da Lei 13.019/14)
5.1.1.1 A administração deverá manter em seu site oficial na internet, a relação das
parcerias e planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta dias) dias após o
encerramento da parceria.
5.1.1.2

Divulgar os meios de representação sobre a aplicação regular dos

recursos envolvidos na parceria. (art. 12 da Lei 13.019/14).

5.1.1.3 Organização da Sociedade Civil: (art. 11 da Lei 13.019/14) As Organizações
da Sociedade Civil deverão divulgar na internet, em suas sedes ou em todos os
lugares que exercerem suas ações, todas as parcerias celebradas.
5.2

Qual o conteúdo das informações publicadas pela Administração

Pública e as Organizações da Sociedade Civil? (parágrafo único, art. 11 da Lei
13.019/14)
Deverá conter todas as informações referentes à parceria, sendo que no
mínimo será admitido o descrito no parágrafo único, art. 11 da Lei 13.019/14.
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6. Do Fortalecimento da Participação Social e da Divulgação das Ações
6.1 Como se dará o fortalecimento da participação social e a divulgação das
ações?
As ações sociais desenvolvidas pelas Organizações da Sociedade Civil
(OSC’s), serão fortalecidas por meio de regulamento da Administração Pública para
a divulgação nos meios de comunicação, mediante o emprego de recursos
tecnológicos disponíveis e com linguagem acessível a todos, inclusive às pessoas
com deficiências. (art. 14 da Lei 13.019/14).

7. Dos Termos de Colaboração e de Fomento
7.1 Quando a Administração Pública adotará os Termos de Colaboração e de
Fomento?
A Administração Pública adotará o Termo de Colaboração para a
consecução dos projetos e planos de trabalho de sua iniciativa, ou propostos pelos
conselhos de políticas públicas, que envolvam a transferência de recursos. (art. 16,
parágrafo único da Lei 13.019/14)
Já o Termo de Fomento deve ser adotado pela Administração Pública,
em projetos e ações de iniciativa das Organizações da Sociedade Civil, onde a
administração fará transferência financeira. (art. 17 da Lei 13.019/14).
8. Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social
8.1 O que é o Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS)?
É o instrumento por meio do qual as Organizações da Sociedade Civil,
demais movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao Poder
Público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento
público objetivando a celebração da parceria. (art. 18 da Lei 13.019/14).
9. Do Plano de Trabalho
9.1 O que é o Plano de Trabalho?
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O Plano de Trabalho é documento pelo qual se definem as atividades e
projetos que serão desenvolvidos entidades privadas do terceiro setor, contendo
ações, metas e indicadores para posterior monitoramento. (art. 22 da Lei 13.019/14),
e seguirá como anexo ao Termo de Colaboração ou Termo de Fomento:
a) Quando o Plano de Trabalho for apresentado em anexo ao Edital de
Chamamento Público (iniciativa da Administração Pública), a partir de objetos,
indicadores e metas mínimas, será firmado Termo de Colaboração. (art. 16 da Lei
13.019/14).
b) Quando o Plano de Trabalho for construído pela Organização da Sociedade
Civil “OSC” (iniciativa da sociedade), para atender uma demanda local que ela
identificar, será firmado o Termo de Fomento, por exemplo: Edital do Fundo da
Infância e Adolescência (FIA). (art. 17 da Lei 13.019/14).
9.2 O que deve conter no Plano de Trabalho?
O Plano de Trabalho deve conter a descrição da realidade, objeto da parceria, os
recursos humanos, remuneração da equipe e os encargos sociais, obrigações
trabalhistas, materiais, metas que se pretendem atingir, capacidade técnica e
operacional para execução e prestação de contas. (Art. 22 da Lei 13.019/14).
9.3 Como serão celebradas as parcerias que envolvam recursos decorrentes
de emendas parlamentares e acordos de cooperação?
As parcerias que são firmadas por meio de termos de colaboração ou fomento
decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos
de cooperação serão celebradas sem chamamento público

(Art. 29 da Lei

13.019/14).
10. Das Contratações Realizadas pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC)
10.1 Das Despesas
10.1.1 Como serão executadas as despesas relacionadas com a execução das
parcerias (art. 45 da Lei 13.019/14)?
As despesas serão executadas de acordo com os incisos XIX e XX do art.
42 da Lei 13.019/14, onde a Organização da Sociedade Civil será exclusivamente
responsável pelo:
a) gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive
quanto às despesas de custeio, de investimento e de pessoal (art. 42 XIX), sendo
vedada a utilização de recursos para finalidade alheia ao objetivo da parceria (art. 45
I).
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b)pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto no termo de parceria. (art. 42 XX), sendo
vedado, exceto quando previsto em lei, o pagamento a qualquer título de servidor ou
empregado público, com recursos vinculados à parceria (art. 45 II).
10.2 Existe responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública
com os atos das Organizações da Sociedade Civil quanto às despesas
relacionadas com a execução da parceria (art. 45 da Lei 13.019/14)?
Não existem responsabilidades solidária ou subsidiária da administração
pública pela inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos
pagamentos dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto no termo de parceria; sobre os ônus
incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes da restrição de sua
execução. A responsabilidade é exclusiva da OSC. (inciso XX do art. 42 da Lei
13.019/14).
10.3 Quais as vedações quanto à utilização dos recursos das parcerias?
É vedada a utilização dos recursos, oriundos da Administração Pública,
para utilização em finalidade alheia ao objeto da parceria (inciso I do art. 45 da Lei
13.019/14) e para pagamento, sob qualquer título, à servidor ou empregado público,
salvo nas hipóteses previstas em lei específica e previsão orçamentária. (inciso II do
art. 45 da Lei 13.019/14).
10.4 Quais despesas poderão ser pagas com os recursos da parceria? (art. 46
da Lei 13.019/14):
a)remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive
o pessoal da própria OSC, durante a vigência da parceria; (Art. 46 I da Lei
13.019/14).
b)diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que
a execução do objeto da parceria assim o exija; (Art. 46 II da Lei 13.019/14).
c)custos indiretos, necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em
relação ao valor total da parceria; (Art. 46 III da Lei 13.019/14).
d)aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do
objeto e serviços de adequação do espaço físico, desde que necessários à
instalação dos referidos equipamentos e materiais. (Art. 46 IV da Lei 13.019/14).
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10.5 Quais as despesas compreendidas sobre a remuneração da equipe
encarregada da parceria que poderão ser despendidas? (art. 46 da Lei
13.019/14)
I – Remuneração da Equipe: (art. 46 I da Lei 13.019/14)
a) remuneração da equipe encarregada da execução
b) pagamentos de impostos;
c) contribuições sociais;
d) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
e) férias;
f) décimo terceiro salário;
g) salários proporcionais;
h) verbas rescisórias;
i) demais encargos sociais e trabalhistas.
II – Deslocamento (art. 46 II da Lei 13.019/14)
a) – diárias
b) hospedagem
c) Alimentação
III – custos indiretos (art. 46 III da Lei 13.019/14)
IV – equipamentos, materiais permanentes e adequação do espaço físico (art. 46 IV
da Lei 13.019/14).
10.6 Quais as consequências da inadimplência por parte da Administração
Pública?
a) a

inadimplência

da

administração

pública

não

obriga

ou

transfere

a

responsabilidade da obrigação do pagamento com recursos próprios da organização.
(§ 1º do art. 46 da Lei 13.019/14)
b) se a inadimplência ocorrer em decorrência de atrasos na liberação de repasses
relacionados à parceria não acarretará restrição à liberação das parcelas
subsequentes da parceria. (§ 2º do art. 46 da Lei 13.019/14).
10.7 A equipe contratada pela Organização da Sociedade Civil (OSC) tem
vínculo trabalhista com o poder público?
O pagamento da equipe contratada pela OSC, com recursos da parceria,
não gera vínculo trabalhista com o Poder público. (§ 3º do art. 46 da Lei 13.019/14)
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Mas, nos casos em que a equipe de trabalho for paga proporcionalmente com
recursos da parceria, a OSC deverá inserir na plataforma eletrônica a memória de
cálculo do rateio da despesa para fins de prestação de contas, vedada a duplicidade
ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da
despesa. Assim, deverá ser discriminada quais verbas são pagas com recurso
próprio e quais as pagas com os recursos da parceria.
11. Da Liberação dos Recursos
11.1 Como ocorre a liberação dos recursos da parceria?
As parcelas dos recursos referentes a parcerias serão liberados de
acordo com o respectivo cronograma de desembolso. (art. 48 da Lei 13.019/14).
11.2 Quais os casos em que poderão ficar retidos os recursos para
saneamento das impropriedades?
A retenção de recursos são exceções do artigo 48 da Lei 13.019/14, e
tem cabimento nos seguintes casos:
a) quando houver evidência de irregularidade na aplicação de parcela
anteriormente recebida;
b) quando constatado desvio de finalidade na aplicação de recursos ou
inadimplemento26,pela OSC, em relação às obrigações estabelecidas pela
parceria;
c) quando a OSC deixar de adotar, sem justificativas, as medidas saneadoras
apontadas pela administração públicas e seus órgãos de controle.
11.3 Quando é obrigatória a prestação de contas em parcerias que excedam a 1
(um) ano?
No término de cada exercício legal. (art. 49 da Lei 13.019/14).
11.4 Como será respeitado o princípio da publicidade dos atos públicos quanto
à liberação dos recursos?
A administração pública disponibilizará as informações sobre a liberação
dos recursos das parcerias em seu site oficial na internet. (art. 50 da Lei 13.019/14) .
12. Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos
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12.1 Como ocorre a transferência de recursos entre a Administração Pública e
a Organização da Sociedade Civil?
Os recursos recebidos pela OSC em decorrência da parceria serão
depositados em conta corrente específica, isenta de tarifa bancária, em instituição
financeira determinada pela Administração Pública. (art. 51 da Lei 13.019/14).
12.2 Como serão aplicados e quais as exigências quanto aos rendimentos dos
ativos financeiros?
Os rendimentos dos ativos financeiros deverão ser aplicados no objeto da
parceria e estão sujeitos as mesmas condições da prestação de contas dos recursos
transferidos. (parágrafo único do art. 51 da Lei 13.019/14).
A Lei 13.019/2014 não estipula a destinação dos recursos enquanto não
são aplicados no objeto da parceria determinado pelo art. 51, encontra-se tal
determinação no Decreto Federal nº 8.726 art. 33 § 2º.
12.3 Qual o procedimento a ser adotado com os saldos remanescentes por
ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria?
Os recursos remanescentes, inclusive os provenientes de aplicações
financeiras, deverão ser devolvidos à administração pública no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias sob pena de imediata instauração de tomada de prestação de
contas do responsável. (art. 52 da Lei 13.019/14).
12.3.1 Qual o procedimento a ser adotado para:
a) movimentação de recursos da parceria?
Serão realizados mediante transferência eletrônica com a identificação do
beneficiário final e a obrigatoriedade de depósito em conta bancária. (art. 53 da Lei
13.019/14).
b) o pagamento de fornecedores e prestadores de serviços?
Será realizado mediante crédito na conta bancária de titularidade do
fornecedor ou do prestador de serviços. (§ 1º do art. 53 da Lei 13.019/14).
c) a impossibilidade de pagamento por transferência eletrônica?
Demonstrada a impossibilidade física para efetuar o pagamento por via
eletrônica o termo de parceria poderá admitir o pagamento em espécie. (§ 2º do art.
53 da Lei 13.019/14).
13.Das Alterações
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Quais alterações e procedimentos que poderão ocorrer nas parcerias?
I – Quanto à vigência:
a) Pela Organização da Sociedade Civil: Por solicitação devidamente formalizada e
justificada apresentada perante a administração pública com prazo de no mínimo 30
(trinta) dias antes do termo (final) inicialmente previsto. (art. 55 da Lei 13.019/14).
b) Pela Administração Pública: Quando a administração pública causar atraso na
liberação de recursos financeiros, a vigência da parceria deverá ser prorrogada de
ofício, ao exato período do atraso verificado. (§ único do art. 55 da Lei 13.019/14).
II – Quanto a valores e metas:
Poderá ser alterado o plano de trabalho com revisão de seus valores e metas por
meio de termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. (art. 57 da Lei
13.019/14).
14. Do Monitoramento e Avaliação da Parceria
14.1 Como ocorre o monitoramento e a avaliação da parceria?
Pela Administração Pública, que poderá valer-se de apoio técnico de
terceiros, delegar competências ou firmar parcerias (Art. 58 § 1º e 3º da Lei
13.019/14), e ainda poderá realizar pesquisa de satisfação com os beneficiários,
quando as parcerias tiverem vigência superior a 01 (um) ano. (art. 58 § 2º da Lei
13.019/14).
14.2 Para que servirá a pesquisa de satisfação?
Os resultados da pesquisa de satisfação serão utilizados como subsídios
na avaliação da parceria, do cumprimento dos objetivos e na orientação e no ajuste
das metas e atividades deferidas. (Art.58 § 2º da Lei 13.019/14).
Qual o instrumento jurídico emitido pela Administração Pública para a
comprovação do monitoramento da parceria?
A Administração Pública emitirá relatório de monitoramento e avaliação
da parceria, oriundos dos termos de colaboração ou fomento, desvinculado da
apresentação de prestação de contas e que será submetido à Comissão de
Monitoramento e Avaliação para homologação. (Art. 59 da Lei 13.019/14).
15. Das Obrigações do Gestor da Parceria
15.1 Quais as obrigações do Gestor?
As obrigações do gestor descritas no art. 61 da Lei 13.019/14 são:
a) FISCALIZAÇÃO – acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
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II. OCORRÊNCIAS (RESPEITO À HIERARQUIA) – informar ao seu superior
hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as
atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III. PARECER TÉCNICO – emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação
de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação;
IV. MATERIAIS – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
15.2 Quem pode emitir parecer técnico conclusivo?
Somente o Gestor da parceria poderá emitir o parecer técnico conclusivo
com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação. (art. 61. IV da Lei
13.019/14).
O parecer técnico deverá constar:
a) os resultados já alcançados e seus benefícios;
b) impactos econômicos ou sociais;
c) o grau de satisfação do público-alvo; e
d)

a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto

pactuado.
15.3 Qual o procedimento a ser adotado na hipótese de inexecução da parceria
por culpa da Organização da Sociedade Civil?
Com finalidade exclusiva de assegurar o atendimento de serviços
essenciais à população, a administração pública poderá adotar, por ato próprio e
independente de autorização judicial, medidas que visem realizar ou dar
continuidade a execução e atividades anteriormente pactuadas. (art. 62 da Lei
13.019/14).
15.4 Quais as medidas a serem adotadas pela Administração Pública visando
assegurar o atendimento dos serviços essenciais à população? (art. 62 da Lei
13.019/14):
A Administração poderá:
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a) retomar os bens públicos em poder da OSC parceira independente da modalidade
que concedeu os direitos de uso de tais bens;
b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto da parceria para
evitar a descontinuidade do serviço prestado.
15.5 Na hipótese da Administração Pública assumir a responsabilidade pela
inexecução da parceria, como será elaborada a prestação de contas?
Quando da inexecução da parceria, para efeitos da prestação de contas,
serão consideras todas as ações que foram executadas pela Organização da
Sociedade Civil até o momento em que a Administração Pública assumiu a
responsabilidade de sua execução e continuidade. (art. 62, II da Lei 13.019/14)
Qual o procedimento do Gestor quando da inexecução da parceria e a
assunção das responsabilidades pela Administração Pública?
O Gestor deverá comunicar ao Administrador Público do ocorrido e as
providências que foram adotadas. (Art. 62, § único e 61, II da Lei 13.019/14).
16. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
16.1 O que é a Prestação de Contas?
A prestação de contas (ou tomada de contas) é uma obrigação
constitucional, cujo objetivo é apreciar e julgar as contas dos administradores
(administração direta ou indireta) e dos demais responsáveis por dinheiros e valores
públicos, bem como daqueles que resulte prejuízo ao erário público, constatado por
irregularidade ou omissão na prestação de contas conforme disposto no artigo 70 da
Lei 13.019/14.
A prestação de contas compreende duas fases:
Fase 1 - A Organização da Sociedade Civil procede à apresentação das
contas, e
Fase 2 – A Administração Pública analisa a execução da parceria, sem
prejuízo da atuação dos órgãos de controle.
16.2 Como deverá ser elaborada a prestação de contas?
A prestação de contas deverá obedecer às regras previstas na Lei
13.019/2014 e os prazos e normas de elaboração constantes no instrumento de
parceria e no plano de trabalho. (art. 63 da Lei 13.019/14).

416

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
16.3 Como será aplicado o “Princípio da Simplicidade e Racionalização” dos
procedimentos?
A Administração Pública fornecerá manuais às Organizações da
Sociedade Civil, por ocasião da celebração das parcerias visando à simplificação e
racionalização dos procedimentos. (art. 63 § 1º), como também informará
previamente as Organizações da Sociedade Civil as alterações dos manuais e
publicará em seus meios de comunicação. (art. 63 § 2º da Lei 13.019/14).
A simplificação dos procedimentos será estabelecida em regulamento.
(art. 63 § 3º da Lei 13.019/14).
16.4 O que deverá conter a prestação de contas?
A prestação de contas, até o período em que está sendo prestada,
deverá conter, conforme art. 64 da Lei 13.019/14:
a) elementos que permitam avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto
foi executado conforme pactuado;
b) descrição pormenorizada das atividades realizadas, e
c) comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados.

16.5 Quando a prestação de contas poderá ser glosada?
Quando forem verificados valores relacionados às metas e resultados
descumpridos sem justificativa suficiente. (art. 64 § 1º da Lei 13.019/14).
16.6 Qual o objetivo da análise dos dados financeiros?
Os dados financeiros serão analisados para estabelecer o nexo de
causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o
cumprimento das normas pertinentes. (art. 64 § 2º da Lei 13.019/14).
16.7 O que é nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada?
Expressão jurídica onde se vincula a causa ao resultado. Será analisado
com base nos dados financeiros da prestação de contas. (art. 64 § 2º da Lei
13.019/14).
16.8 O que será considerado para a análise da prestação de contas?
Será considerada a análise da verdade real e os resultados alcançados.
(Art. 64 § 3º da Lei 13.019/14).
16.9 Quais são as regras a serem observadas pela prestação de contas?
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A prestação de contas devera ser realizada observando-se as regras
previstas na Lei 13.019/2014 com as alterações da Lei 13.204/2015, além de prazos
e de normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de
trabalho. As regras para a prestação de contas constarão dos termos das
disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e
no termo de colaboração ou de fomento, de acordo com o montante dos recursos
públicos envolvidos. (art. 64, §4º Lei 13,019/14).
16.10 Quais são os elementos da prestação de contas referentes ao artigo 64
da Lei 13.019/14?
Os elementos são as descrições pormenorizadas das atividades
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o
período de que trata a prestação de contas. Ou seja, os elementos são os
documentos que comprovam que as ações foram realizadas de acordo com o Plano
de Trabalho aprovado, bem como de acordo com as regras previstas em lei.
16.11 Como será efetuado o procedimento de prestação de contas?
Todos os atos da prestação de contas serão efetuados por meio de
plataforma eletrônica, o que permitirá a visualização por qualquer interessado. (art.
65 da Lei 13.019/14).
16.12 O que deverá mencionar o parecer técnico com a finalidade de avaliação
quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram
realizadas?
Quando a finalidade do parecer for apenas de avaliação, no transcurso
de uma parceria superior a um ano, o parecer deverá obrigatoriamente mencionar
(art. 67 § 4º da Lei 13.019/14):
a) os resultados já alcançados e seus benefícios;
b) os impactos econômicos ou sociais;
c) o grau de satisfação do público-alvo;
d) a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto
pactuado.
16.13 O que dará segurança da originalidade dos documentos incluídos pela
entidade na plataforma digital para prestação de contas?
Os documentos deverão possuir garantia de sua origem e de seu
signatário por certificação digital. Desta forma serão considerados originais para os
efeitos de prestação de contas. (art. 68 da Lei 13.019/14).
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16.14 Por quanto tempo a entidade deverá guardar os documentos originais
apresentados na prestação de contas?
A entidade deverá guardar os documentos originais que foram
apresentados na prestação de contas durante o prazo de 10 (dez) anos a contar do
dia útil subsequente ao da prestação de contas. (art. 68 § 1º da Lei 13.019/14).
16.15 A Organização da Sociedade Civil (OSC’s) deverá publicar as
prestações de contas apresentadas à Administração Pública? (Princípio da
Publicidade e Transparência)
As OSC’s divulgarão, nos seus sítios eletrônicos oficiais, e em locais
visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações,
desde a celebração das parcerias até 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação
da prestação de contas final, dentre outras informações, a situação da prestação de
contas da parceria, com a data prevista para a sua apresentação ou a data em que
foi apresentada, o prazo para a sua análise e o respectivo resultado conclusivo. (art
65 Lei 13.019/14 - art. 80 do Decreto 8726/16).
17. Dos Prazos
17.1 Qual o prazo para a prestação de contas pela Organização da Sociedade
Civil?
A OSC terá:
a) prazo de até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, ou
b) no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder 1 (um) ano.
18. DAS RESPONSABILIDADES E DAS SANÇÕES
18.1 Quais as sanções às Organizações da Sociedade Civil e como serão suas
aplicações pela Administração Pública?
Poderá haver sanções à organização da sociedade civil para os casos de
execução do Plano de Trabalho em desacordo com as normas da Lei n.º
13.019/2014 e Decreto Municipal n.º 13.764/2017.
A Administração deverá garantir a prévia defesa, antes de aplicar
eventual sanção, de acordo com o caput do art. 73, da Lei 13.019/14.
São as seguintes sanções:
a) Advertência: sanção de caráter preventivo e aplicável quando verificadas
impropriedades praticadas pela organização da sociedade civil no âmbito da
parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave;
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b) Suspensão: A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em
que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação
de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais
grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes
e os danos que dela provieram para a administração pública federal. Impede a
Organização por prazo não superior a 02 anos de celebrar parcerias ou
contratos com órgãos e entidades da administração pública federal.
c) Declaração de Inidoneidade: A sanção de declaração de inidoneidade
impede a organização da sociedade civil de participar de chamamento público
e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as esferas
de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade, que ocorrerá quando a organização da sociedade civil ressarcir a
administração pública federal pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o
prazo de dois anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.
As referidas sanções (suspensão e declaração de inidoneidade) são de
competência exclusiva do Ministro de Estado, Secretário Estadual, Distrital ou
Municipal, conforme o caso.
O recurso cabível é o pedido de reconsideração.
18.2 Qual o prazo de defesa para a OSC?
Prazo para defesa: 10 (dez) dias a contar de ciência da decisão (art. 73 §
1º da Lei 13.019/14).
Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de
declaração de inidoneidade, a organização da sociedade civil deverá ser inscrita,
cumulativamente, como inadimplente no SIAFI (Sistema Integrado de Administração
Financeira) e no Siconv (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
do Governo Federal, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida a reabilitação.
18.3 Qual o prazo para reabilitação do OSC?
Reabilitação: após 2 (dois) anos de aplicação da penalidade (art. 73 § 1º
da Lei 13.019/14).
18.4 Quando ocorre a prescrição das sanções aplicadas à OSC?
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Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação
da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração
relacionada à execução da parceria. (art. 73 § 2 da Lei 13.019/14).
18.5 Quando ocorre a interrupção da prescrição?
Com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração
interrompe a prescrição. (art. 73 § 3º da Lei 13.019/14).
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19.Fluxograma
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Sistema de Educação - SEC 02

Sistema de Repasses às Unidades Executoras das Escolas Municipais
APP’s
NORMAS DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS

INSTITUIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

CNPJ:

04.104.816/0001-16
CEP:

ENDEREÇO:

Avenida Tancredo Neves, 2166, Setor Institucional

76872-854

CIDADE:

U.F.

ARIQUEMES

RO

DDD:

FONE:

EMAIL:

69

3535-2926/4702

gerencia.semed@outlook.com

NOME DO RESPONSÁVEL:

CARGO:

CLEUZENI MARIA DE JESUS

Secretária Municipal

ESFERA
ADMINISTRATIVA:

MUNICIPAL

FUNÇÃO:

CPF:

584.995.042-72

2. DADOS DA GERÊNCIA DE ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESFERA
ADMINISTRATIVA:

SETOR:

MUNICIPAL

GERÊNCIA DE ANÁLISE, FISCALIZ. E PRESTAÇÃO DE CONTAS
ENDEREÇO:

SALA Nº

Avenida Tancredo Neves, 2166, Setor Institucional
DDD:

FONE:

09

EMAIL:

semed.adm.pnae.pmae@gmail.com
NOME DO RESPONSÁVEL:

CARGO:

FRANCISCO ALMEIDA MACIEL

GERENTE

FUNÇÃO:

CPF:

444.345.612-00

PERÍODO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
VERSÃO:

DATA DA ELABORAÇÃO:

01

10/03/2020

DATA DE
APROVAÇÃO

/

DATA DE VIGÊNCIA

/2020 /

/2020

3. FINALIDADE:
1. DADOS DA ENTIDADE EXECUTORA E DO SEU REPRESENTANTE LEGAL
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3.1 Definir normas de procedimentos e rotinas para a efetivação de ações de controle,
fiscalização e prestação de contas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducaçãoFNDE, a Controladoria Geral Municipal-CGM e ao Conselho de Alimentação Escolar-CAE, tendo
em vista a execução e consolidação dos Programas: PNAE-Programa Nacional de Alimentação
Escolar, PMAE-Programa Municipal de Alimentação Escolar, que visam garantir a aquisição e
distribuição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, contribuindo com o crescimento e o
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas
alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar enutricional e da oferta
de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o períodoletivo;
Os Programa de Gestão Financeira Escolar, PROGFE-Real por Aluno e PROGFE-Despesa,
destinados a manutenção de equipamentos, mobiliários, aquisição de produtos como material de
expediente, limpeza, didáticos, pedagógicos, contratação de funcionários, aquisição de material
permanente, recursos emergenciais e os destinados a reformas e ampliações em conformidade com
a previsão das Unidades Executoras apresentadas em seus Planos de Aplicação Anual Escolar –
PAAEs, objetos de recursos repassados pelo MEC/FNDE e Prefeitura Municipal/SEMED às
Instituição de Ensino da Rede Municipal de Ensino e Entidades Conveniadas (Unidades
Executoras-UEx.) dos referidos programas.
4.ABRANGÊNCIA:
4.1Todas as Unidades da Rede Municipal de Ensino de Ariquemes, sendo, Centro de Educação
Infantil, de Ensino Fundamental e Unidades Filantrópicas Conveniadas.
5.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
5.1 Constituição Federal, de 1988, arts, 6º, 205, 208 e 211.
5.2 Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações Lei de Licitações.
5.3 Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
5.4 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
5.5 Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 – Pregão Eletrônico.
5.6 Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.010, de 08 de maio de 2006 - Diretrizes para a Promoção
da Alimentação Saudável nas Escolas.
5.7 Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007 – Programa Mais Educação.
5.8 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;
5.9 Resolução CFN nº 465, de 25 de agosto de 2010 – Atribuições do Nutricionista.
5.10 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.
5.11 Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014 – Plano Nacional de Educação.
5.12 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.
5.13 Leis Municipais nº 1.089/2005 e nº 1.570/2010(PMAE);
5.14 INSTRUÇÃO NORMATIVA STN Nº 01, DE 15 DE JANEIRO DE 1997;
5.16 Lei Municipal nº 1.686/2011 (Lei do PROGFE)
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5.17 DECRETO MUNICIPAL Nº 13.764 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
6. CONCEITOS:
6.1 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Garante por meio da transferência de
recursos financeiros, a 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.
6.2 Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) - Assegura por meio de transferência
de recursos próprios que destinam-se, exclusivamente à cobertura de despesas com aquisição de
gêneros alimentícios para a Merenda Escolar do Município de Ariquemes.
6.3 Programa de Gestão Financeira Escolar (PROGFE) – Constitui mecanismo de apoio
financeiro executado direto de repasse de recursos orçamentários da Secretaria Municipal de
Educação-SEMED às instituições de ensino das zonas urbana e rural, através de suas Unidades
Executoras-UEXs;
6.4 Plano de Aplicação Anual Escolar (PAAE) – Instrumento pelo qual as Unidades de Ensino
estabelecem metas à serem alcançadas e ações que pretendem realizar durante o ano letivo;
6.5 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE – Autarquia do governo
federal,vinculada ao Ministério da Educação, que gerencia o Programa Nacional de Alimentação
Escolar, 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.
6.6 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.
6.7 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.
6.8 Unidade Gestora (UG) - Figurada pela Secretaria Municipal de Educação, é responsável pelo
gerenciamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, cujos recursos são transferidos pelo
PNAE, por meio do FNDE e complementados pelo município, através do PMAE.
6.9 Recursos Próprios – São os oriundos do orçamento do município de Ariquemes destinados a
complementar a Alimentação Escolar na abrangência citada.
6.10 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 (cinco) anos de idade.
6.11 Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF)- É a unidade de
ensino, 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 (cinco) anos de idade de educação infantil e de 6 (seis) anos de idade do ensino
fundamental.
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6.12 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
demais insumos para a oferta da alimentação escolar destinada às crianças a partir de 6 (seis) anos
de idade do ensino fundamental.
6.13 Associações de Pais e Professores (APPs) - Entidades jurídicas de direito privado com a
finalidade de auxiliar as escolas, no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao
escolar e na integração família - escola – comunidade, com objetivos administrativos,
pedagógicos e com atuação no âmbito financeiro da escola, uma vez que as unidades de
ensino não têm autonomia para gerir de forma direta as verbas recebidas.
6.14 Unidade Filantrópica Conveniada – unidades filantrópicas conveniadas com o município de
Ariquemes, que tem como principal missão prestar serviços de assistência social no que se diz
respeito à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência.
6.15 Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Modalidade de Ensino destinada a atender jovens e
adultos que não completaram o ensino fundamental na idade prevista.
6.16 Recursos Federais – São provenientes do PNAE, e transferidos por meio do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
6.17 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 suas consistências, bem
como informações nutricionais de energia, macro nutrientes, 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.
6.18 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.
7. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES:
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7.1 Compete à Secretaria Municipal de Educação (SEMED) - Proceder a transferência dos

recursos financeiros oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,
Programa Municipal de Alimentação Escolar-PMAE e
Programa de Gestão Financeira Escolar
–PROGFE (PROGFE-DESPESA e PROGFE-REAL POR ALUNO) em favor das Unidades

Executoras, instituídas nas escolas de sua rede, que oferecem a Educação Infantil e Ensino
Fundamental e Creches na Zona Urbana e Rural. Prestar o assessoramento técnico, através

de sua Gerência de Análise, Fiscalização e Prestação de Contas para garantir a oferta de
alimentação escolar de qualidade, bem como a lisura nos processos de compras e prestação de
contas aos órgãos de controle e fiscalização.
7.2 Compete à Gerência de Análise, Fiscalização e Prestação de Contas - Acompanhar,
Fiscalizar e Analisar as Prestações de contas dos recursos financeiros transferidos as contas das
Unidades Executoras – Uex (APP’s) e Instituições Conveniadas, conforme legislação vigente
(Portaria nº 354 de 27 de novembro de 2019).
7.3 Compete às Associações de Pais e Professores (APPs) – Entidade com objetivos de
gerenciar os recursos financeiros repassados pela União, Estado e Município, bem como, apoio
social e educativo não tendo caráter político, racial ou religioso, e nem finalidades lucrativas.
Responde solidariamente com os diretores escolares pelo processo de prestação de contas de
suas Unidades de Ensino.
7.4 Compete ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE) – Acompanhamento, controle
social, edição de normativas necessárias à aplicação, execução e prestação de contas dos

recursos financeiros transferidos às contas das Unidades Executoras ( Art. 6º da Lei
municipal Nº1.089 de 11 de Março de 2005). Fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos e

zelar pela qualidade dos produtos, desde a compra até a distribuição nas escolas, garantindo às
boas práticas sanitárias e de higiene.
7.5 Compete à Controladoria Geral do Município (CGM) – A verificação dos aspectos
financeiros, contábeis e orçamentários (Art. 15º da Lei Municipal nº 1.686/2011), bem como,
prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos procedimentos de controle inerentes à presente
normas de procedimentos.
8. Procedimentos:
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ANEXO I

CHECKLIST
PARA
MONTAGEM
DE
PROCESSO PROGFEDESPESA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Termo de abertura
Capa (contendo mês de referência e ano)
Oficío/memorando de encaminhamento
Portaria da comissão de compra
Portaria da comissão de recebimento
Copia do PROGFE
Certidões da escola (Municipal, Estadual, Federal/INSS, FGTS, Trabalhista)
Guias (FGTS, INSS, PIS, GPS, IRRF.... )
Comprovante de pagamento
Edital – Processo seletivo da APP
Homologação das inscrições
Resultado final
Edital de Convocação - APP
Folha do extrato mensal
Contra cheque
Comprovante de pagamento/transferência
Aviso prévio – Processo seletivo da APP
Termo de Rescisão – Processo seletivo da APP
Comprovante de pagamento/transferência
Edital do Amigo Voluntário (primeiro mês de contratação)**
Homologação das inscrições - Amigo Voluntário
Resultado preliminar - Amigo Voluntário
Interposição de Recursos - Amigo Voluntário
Resultado da Interposição de Recursos - Amigo Voluntário
Resultado final Recursos - Amigo Voluntário
Edital de Convocação - Amigo Voluntário
Termo de Compromisso/Termo de Adesão (no mês de contratação)
Relatório de atividades (mensalmente)
Recibo (mensalmente)
Comprovante de pagamento
Documento de Demissão - Amigo Voluntário
Oficio/Memorando de solicitação de recurso
Cotação de preço (no mínimo três) **
Consolidação de Pesquisas de preços
Contrato do Escritório de contabilidade (primeiro mês de contratação)**
Ordem de compra/serviço**
Nota fiscal*
Certidões (Municipal, Estadual, Federal/INSS, FGTS, Trabalhista)
Comprovante de pagamento/transferência
Extrato da conta corrente
Extrato da aplicação “quando houver”
Anexos
42.1 Relatório de Execução Física - Financeira I
42.2 Demonstração da Ex. Rec. e Despesas II
42.3 Relação de Pagamento III
42.4 Relação de bens IV
42.5 Conciliação bancária V
43. Parecer do conselho fiscal
44. Termo de enceramento
45. (Quando final de volume /no final do Processo)
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Obs.: * Quando for pagar as notas fiscais deve-se olhar o
período de validade dascertidões.
**Quando houver

ANEXO II
CHECKLIST
PARA
MONTAGEM
DE
PROCESSO PROGFEREAL POR ALUNO
1. Termo de Abertura
2. Capa (contendo mês de referência e ano)
3. Oficío/memorando de encaminhamento
4. Portaria da comissão de compra
5. Portaria da comissão de recebimento
6. Cópia do PROGFE
7. Cotação de preço (no mínimo três)
8. Consolidação de Pesquisas de preços
9. Ordem de compra/serviço
10. Nota fiscal*
11. Certidões (Municipal, Estadual, Federal/INSS, FGTS, Trabalhista)
12. Comprovante de pagamento/transferência
13. Extrato da conta corrente
14. Extrato da aplicação “quando houver”
15. Anexos
14.1 Relatório de Execução Física - Financeira I
14.2 Demonstração da Ex. Rec. e Despesas II
14.3 Relação de Pagamento III
14.4 Relação de bens IV
14.5 Conciliação bancária V
16. Parecer do conselho fiscal
17. Termo de enceramento (Quando final de volume /no final do Processo)

Obs.: *Quando for pagar as notas fiscais deve-se olhar o período de
validade das certidões.
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ANEXO III
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CHECKLIST PARA MONTAGEM DE PROCESSO – PNAE/PMAE

19.5
20.

1. Termo de abertura
2. Capa prestação (contendo mês de referência eano)
3. Ofício/memorando de encaminhamento
4. Portaria da Comissão de Compras
5. Portaria da Comissão de Recebimento
6. Cardápio (assinado pela nutricionista)
7. Tabela de preço produtor rural
8. Pesquisas de preços (comércio local)
9. NAD (Nota de Autorização de Despesas)
10. Ata de registro
11. Aviso da Chamada Publica
12. Chamada pública
13. Habilitação produtor (Cópia)
14. Quadro de Distribuição
15. Lista de Presença (Quadro de Distribuição)
16. Ata chamada pública
17. Lista de Presença (Ata chamada pública)
18. Contrato Produtor Rural
19. Pagamentos PNAE - Agricultura Familiar
19.1 Ofício-Ordem de Fornecimento
19.2 Termo de Recebimento
19.3 Nota Fiscal*
19.4 Cópia da Habilitação (Chamada Pub.anterior)
Comprovante de Pagamento-Transferência
GPS Rural (Guia/Comprovante de Pagamento)
21. Projeto básico
22. Edital da Licitação
23. Publicação - Aviso de Licitação
24. Aviso mural
25. Recibos (Comprovante de entrega do Convite)
26. Convite
27. Envelope 01 (Habilitação)
28. Habilitação fornecedor
29. Declaração da inex. De fato superveniente
30. Envelope 02 (Propostas de preço)
31. Carta convite (Propostas de preço)
32. Quadro comparativo de preços (assinado peloPresidente da CECL)
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33.
34.
35.
36.
37.
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Termo de renúncia
Ata licitação (assinado por todos presentes
Termo de homogolação e adjudicação
Contratos fornecedor
Pagamentos PMAE
37.1 Ofício-Ordem de Compra
37.2 Nota Fiscal*
37.3 Habilitação ou Certidões
37.4 Comprovante de Pagamento
38. Pagamentos PNAE
38.1 Ofício-Ordem de Compra
38.2 Nota Fiscal*
38.3 Habilitação ou Certidões
38.4 Comprovante de Pagamento
39. Extrato da Conta corrente PMAE
40. Extrato da aplicação “quando houver”
41. Anexo PMAE
41.1 Relatório de Execução Física - Financeira I
41.2 Demonstração da Ex. Rec. e Despesas II
41.3 Relação de Pagamento III
41.4 Conciliação bancária V
42. Extrato da Conta corrente PNAE
43. Extrato da aplicação “quando houver”
44. Anexo PNAE
44.1 Relatório de Execução Física - Financeira I
44.2 Demonstração da Ex. Rec. e Despesas II
44.3 Relação de Pagamento III
44.4 Conciliação bancária V
45. Parecer do Conselho Fiscal
46. Termo de encerramento (Quando final de volume

/no final do Processo)

Obs.: *Quando ao pagamento (verificar preço, quantidade, descrição dos
produtos e habilitação/certidões)
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ANEXO IV NOTIFICAÇÃO
REFERENTE:

ADMINISTRATIVO

PROCESSO: Nº

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

/

DE

PROCESSO

PROGRAMA:

PROGFE-DESPESA

ENTIDADE:
PERÍODO: Mensal:

MÊS:

/

NOTIFICAMOS A APP:
,
pelo
descumprimento dos itensabaixo relacionados, para que no prazo
de___ dias apresente as devidas retificações e/ou justificativas,
sob pena de suspensão do repasse do referido programa.

Item
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11

12

13
14
15
16

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
Ofício e capa do processo de Prestação de Contas, contendo
mês de referência e ano;
Cópia do Plano de Aplicação Anual Escolar – PAAE;
Anexo I – Relatório de Execução Físico-Financeira;
Anexo II – Execução Receita Despesa;
Anexo III – Relação de Pagamentos
Anexo IV – Relação de Bens;
Anexo V – Conciliação Bancária;
Folha Mensal – Extrato Mensal; (assinado pelo escritório e
APP)
Comprovante de pagamento e contracheque (assinado);
Edital e homologação final do amigo voluntário.
Termo de adesão do amigo voluntário.
Relatório das atividades mensal do amigo voluntário.
Recibo assinado pelo amigo voluntário.
Comprovante de pagamento do amigo voluntário.
Guia de recolhimento do FGTS, PIS, IRRF, GPS (11% INSS /
cota patronal 20% INSS);
Verificação de documentos para contratação de funcionários
(quando houver novas contratações):
 Exigência de procedimento seletivo anterior a contratação;
 Justificativa da necessidade da contratação;
 Registrar a CTPS (em conformidade a CLT)
Da(s) Aquisição (ões) de mercadoria(s) e/ou serviço(s):
Há cotação no processo no mínimo de três empresas do
ramo, datada, assinada pela empresa e responsável pela
cotação e Ordem de compra/serviço.
Verificar na Nota Fiscal, a data limite para a emissão, atesto
da comissão de recebimento, carimbo de recebimento e
pagamento, selo fiscal com numeração da NF.
Documentos fiscais ou equivalentes, identificados com
referência ao título e número deste Programa;

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES
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Contrato de empresas prestadoras de serviço; Apresentação
comprovante recolhimento ISS/QN;
Verificar se quantidade e valor unitário da Nota Fiscal confere
com a menor cotação.
Verificar: Certidões Negativas Municipal, Estadual e Federal,
19
FGTS, INSS e Negativa de Débitos Trabalhistas (Empresa
vencedora);
Transferência eletrônica para conta do fornecedor (taxas de
20
TED por conta do fornecedor); Verificar Cheque de
pagamento: valor, cruzado e nominal ao fornecedor.
Da(s) Nota(s) Avulsa(s):
Há cotação no processo no mínimo de três prestadores de
21
serviço, datada, assinada e identificada, pelo mesmo e
responsável pela cotação e Ordem de compra/serviço.
Nota Avulsa de Serviço Eventual (atesto da comissão de
22
recebimento, carimbo de recebimento e pagamento);
GPS (pgto. 11% INSS / cota patronal 20% INSS / ISS / IRRF);.
Documentação de pessoa física, RG, CPF, Comprovante de
23
residência (Nota Avulsa)
Transferência eletrônica para conta do fornecedor (taxas de
TED por conta do fornecedor); Pagamento com cheque
24
(cruzar cheque - verificar se possui c/c);
Gerais:
25
Comprovante de Recolhimento do Saldo (se houver)
26
Portaria da Comissão de Compras;
27
Portaria da Comissão de Recebimento;
28
Parecer do Conselho Fiscal.
29
Comprovante de Contra-Partida (se houver)
Datas em ordem cronológica ou em ordem crescente,
30
numeração de páginas e assinaturas.

17
18

Item

Orientações:

NOTA

SOLUCIONADO

Seguir as orientações apontadas neste documento, no prazo acima citado:Visto em: /

RECE
BIDO
EM:

/

/

.POR:

VISTO RESP.

/
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ANEXO V NOTIFICAÇÃO

REFERENTE: PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
ADMINISTRATIVO
PROCESSO: Nº
ALUNO

PROCESSO

/_
_
PROGRAMA:

PROGFE-REAL

POR

ENTIDADE:
PERÍODO: Bimestral:

MÊSES:

E

/

NOTIFICAMOS A APP:
, pelo
descumprimento dos itens abaixo relacionados, para que no
prazo de
dias apresente as devidas retificações e/ou
justificativas, sob pena de suspensão do repasse do referido
programa.
Item

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

01

Ofício de encaminhamento contendo: parcela, período e valores.

02

Anexo I – Relatório de Execução Físico-Financeira;

03

Anexo II – Execução Receita Despesa;

04

Anexo III – Relação de Pagamentos

05

Anexo IV – Relação de Bens;

06

Anexo V – Conciliação Bancária;
Verificar o Extrato bancário original com toda a movimentação
financeira desde a data do depósito/transferência.

07
07.1

Extrato bancário da aplicação financeira, original do período;

08

Cópia do Plano de Aplicação Anual Escolar – PAAE;

09
10
11
12
13
14

Da(s) Aquisição(ões) de mercadoria(s) e/ou serviço(s):

Há cotação no processo no mínimo de três empresas do ramo,
datada, assinada pela empresa e responsável pela cotação e
Ordem de compra/serviço.
Verificar se quantidade e valor unitário da Nota Fiscal confere com
a menor cotação. NÃO pode comprar material permanente.
Verificar na Nota Fiscal, a data limite para a emissão, atesto da
comissão de recebimento, carimbo de recebimento e pagamento,
selo fiscal com numeração da NF.
Certidões Negativas Municipal, Estadual e Federal, FGTS, INSS e
Negativa de Débitos Trabalhistas (Empresa vencedora);
Transferência eletrônica para conta do fornecedor (taxas de TED
por conta do fornecedor); Verificar Cheque de pagamento: valor,
cruzado e nominal ao fornecedor.
Contrato de empresas prestadoras de serviço; Verificar
recolhimento do ISS/QN;

Da(s) Nota(s) Avulsa(s):
15

Há cotação no processo no mínimo de três prestadores de serviço,
datada, assinada e identificada, pelo mesmo e responsável pela
cotação e Ordem de compra/serviço.

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES

16
17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Nota Avulsa de Serviço Eventual (atesto da comissão de
recebimento, carimbo de recebimento e pagamento – Impostos
(pgto. 11% INSS / cota patronal 20% INSS / ISS / IRRF);
Documentação de pessoa física, RG, CPF, Comprovante de
residência (Nota Avulsa)
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Transferência eletrônica para conta do fornecedor (taxas de TED
por conta do fornecedor); Pagamento com cheque (cruzar cheque verificar se possui c/c);

18

Gerais:
19

Aplicação de saldo em conta;

20

Portaria da Comissão de Compras;

21

Portaria da Comissão de Recebimento;

22

Parecer do Conselho Fiscal.

23

Comprovante de Contra-Partida (se houver)
Datas em ordem cronológica ou em ordem crescente, numeração
de páginas e assinaturas.

24

Item

Orientações:

NOTA

SOLUCIONADO

Seguir as orientações apontadas neste documento, no prazo acima citado:Visto em: /
RECE
BIDO
EM:

/

/

.POR:

VISTO RESP.

/

ANEXO VI
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REFERENTE:

ADMINISTRATIVO
PROCESSO: Nº

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

/

DE

PROCESSO

PROGRAMA: PNAE/PMAE

ENTIDADE:
PERÍODO: Trimestral:

MESES:

,

E

/

NOTIFICAMOS A

repasse do referido programa.
Item
01
02
03
04
05
06
06.1
07
08
09
09.1
09.2
09.3
09.4
09.5
09.6
09.7
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
11

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
Ofício e capa do processo de Prestação de Contas, contendo
mês de referência e ano;
Anexo I – Relatório de Execução Físico-Financeira;
Anexo II – Execução Receita Despesa, contendo: transferência
do recurso, rendimentos de aplicação financeira;
Anexo III – Relação de Pagamentos
Anexo V – Conciliação Bancária;
Verificar o Extrato bancário original com toda a movimentação
financeira desde a data do depósito/transferência.
Extrato de aplicação financeira.
Cardápios assinado pela nutricionista;
Pesquisa de preços e NAD – Nota de Autorização de Despesas
Chamada Pública: (Resol.nº 038/FNDE – Agric. Familiar)
Ata de Registro (Chamada e Licitação);
Chamada pública + Anexo I (Proj. venda gênero alimentícios)
Ata da chamada publica (preenchida no dia);
Anexo IV - Contrato de aquisição de gêneros alimentícios;
Pagamento, verificar Nota Avulsa e documentação do produtor
(RG, CPF e comprovante de residência (atesto da comissão de
recebimento, carimbo de recebimento e pagamento);
GPS (pgto. 2,1% INSS / 0,2% SENAR);  Verificar Código:
Transferência eletrônica para conta do fornecedor (taxas de
TED por conta do fornecedor); Verificar Cheque de pagamento:
valor, cruzado e nominal ao fornecedor.
Licitação (Fornecedores Comércio Local)
Aviso do mural devidamente assinado pela comissão da APP;
Projeto Básico; (carimbo e assinatura);
Carta convite e envelopes assinados (documentos
licitatórios: Recibo – Termo de Renúncia);
Documentos de habilitação + Decl. Inexistência Fato
Superveniente; das empresas que participam da licitação +
Envelopes 001;
Propostas comerciais das empresas que participaram da
licitação + Envelopes 002;
Quadro comparativo de preços da licitação;
Ata de Licitação (preenchida no dia da licitação);
Cópia do despacho adjudicatório e homologação das licitações
realizadas ou justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade,
com respectivo embasamento legal;
Cópia dos Contratos ou de outros instrumentos eventualmente
firmados com terceiros;

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES

12
13

14
15
16
17
18
19

Item
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Verificar na Nota Fiscal, a data limite para a emissão, atesto da
comissão de recebimento, carimbo de recebimento e
pagamento, selo fiscal com numeração da NF.
Verificar data do pagamento por transferência eletrônica,
NUNCA, antes do recebimento da mercadoria, emissão da NF e
verificação das CND; Verificar Cheque pagamento: valor,
cruzado e nominal ao fornecedor.
Verificar: Certidões Negativas Municipal, Estadual e Federal,
FGTS, INSS e Negativa de Débitos Trabalhistas (Empresa
vencedora);
Comprovante de Contra-Partida (se houver)
Cópia da portaria de nomeação da Comissão de Compras;
Cópias das portarias de nomeação das Comissões de
Recebimento, Controle e Qualidade;
Parecer do Conselho Fiscal;
Datas em ordem cronológica ou em ordem crescente,
numeração de páginas e assinaturas.

Orientações:

NOTA

SOLUCIONADO

Seguir as orientações apontadas neste documento, no
prazo acima citado:Visto em:
/
/
RECEBIDO
EM:

/

/

.POR:

VISTO RESP.
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CENTRO
ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL
DR.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Tancredo Neves, 2166, Setor Institucional
CEP: 76872-854 Ariquemes/RO
(69) 3535-2926/3535-4702 – semedariquemes@yahoo.com.br

CARPINTERO

ANEXO VII
RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSO:Nº
/
ENTIDADE:

EXERCÍCIO:

PROGRAMA: PNAE/PMAE - MERENDA
APP:.........................................................

VOLUMES:

CNPJ: ......................................................

END.: FONE:
NOME DO (A)
DIRETOR (A):
NOME DO (A)
PRESIDENTE APP:
NOME DO (A)
PRESTADOR (A):
REGULAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 11.947 de 16 de junho de 2009- PNAE; RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38, DE 16 DE JULHO
DE 2009- PNAE; RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26 de 17 de junho de 2013- PNAE; RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 04 de 02 de abril de 2015PNAE; LEI MUNICIPAL Nº 1.089 de 11 de março de 2005- PMAE; LEI MUNICIPAL Nº 1.570 de 07 de julho de 2010- PMAE;

O processo em epígrafe, que trata sobre a prestação de contas da entidade e programa acima citados, foi encaminhado a este setor para
análise e verificação para posterior deliberação quanto a homologação de parecer junto aos órgaos de controle e fiscalização do município.

Da análise dos Repasses Financeiros, constatou-se o seguinte:
PERÍODO
REPASSE

REPASSE/PNAE
DATA

VALOR

DEVOLUÇÃO
RENDIM./APLICAÇÕES
(RP)

SALDO
ANTERIOR

VALOR
DESPESA

R$ -

R$ -

01/02 A 30/04
01/05 A 31/07
01/08 A 31/10
01/11 A 31/12

TOTAL

R$ - R$ -

R$ -

SALDO
ATUAL
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PERÍODO

REPASSE/PMAE

REPASSE

DATA

VALOR

DEVOLUÇÃO
RENDIM./APLICAÇÕES
(RP)

SALDO

VALOR

SALDO

ANTERIOR

DESPESA

ATUAL

01/02 A 30/04
01/05 A 31/07
01/08 A 31/10
01/11 A 31/12

TOTAL

R$ - R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

Da análise dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, constatou-se o seguinte:
ÍTEM

EXIGÊNCIA

REFERÊNCIA LEGAL

1

Houve advertência à Unidade
Executora, por atrazo na
entrega da Prestação de
Contas?

Inciso I do §1º do Art. 13 da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

2

Houve suspensão do repasse à
Unidade Executora, por atrazo
na entrega da Prestação de
Contas?

Inciso III do §1º do Art. 13 da Lei Municipal
nº 1.686/2011 (PROGFE)

A Prestação de Conta, foi
encaminhado dentro do
prazo?
Ofício de encaminhamento
com
identificação
do
Programa.

Art. 12º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)

3
4

5

6
7

8

9

10

Relatório
de
Execução
Físico-Financeira/Período
(Anexo I - PNAE)
Execução
Receita
Despesa/Período (Anexo II PNAE)
Relação
de
Pagamentos/Período (Anexo
III - PNAE)

Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)
Inciso I do Art. Nº 34 RES./CD/FNDE Nº
38/2009 - Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)
Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)

Inciso IV do Art. Nº 34 RES./CD/FNDE Nº
38/2009 - Art. 14º da Lei Municipal nº
Conciliação Bancária/Período 1.686/2011 (PROGFE)
(Anexo V - PNAE)

Extrato bancário de toda
movimentação financeira do
período da execução (PNAE)
Extrato bancário de aplicação
financeira - PNAE (Quando
houver)

Inciso III do Art. Nº 34 RES./CD/FNDE Nº
38/2009 - Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)
Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)

SIM

NÃO

Nº FOLHA
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11

12
13

14

Relatório
de
Execução
Físico-Financeira/Período
(Anexo I - PMAE)

Execução
Receita
Despesa/Período (Anexo II PMAE)
Relação
de
Pagamentos/Período (Anexo
III - PMAE)

Inciso I do Art. Nº 34 RES./CD/FNDE Nº
38/2009 - Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)
Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)

Inciso IV do Art. Nº 34 RES./CD/FNDE Nº
38/2009 - Art. 14º da Lei Municipal nº
Conciliação Bancária/Período
1.686/2011 (PROGFE)
(Anexo V - PMAE)

15

Extrato bancário de toda
movimentação financeira do
período da execução (PMAE)

16

Extrato bancário de aplicação
financeira - PMAE (Quando
houver)

Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)
Art. 2º da RESOLUÇÃO CFN Nº 358/2005 Art. 15 e 19 da RES./CD/FNDE Nº 38/2009

17

Cardápios assinados
nutricionista

18

Pesquisa de Preços Mercado Art. 19 da RES./CD/FNDE Nº 38/2009
Local

19

Tabela com a média de preços
p/ Chamada Pública da
Agricultura Familiar

20

NAD – Nota de Autorização
de Despesas.

21
22
23

pela

Inciso III do Art. Nº 34 RES./CD/FNDE Nº
38/2009 - Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

Art. 23 da RES./CD/FNDE Nº 38/2009
Art. 58 da Lei Federal n° 4.320/1964

Chamada Pública – Agric. § 6° do Art. 18 da RES./CD/FNDE Nº 38/2009
Familiar.
Quadro de Distribuição dos
Produtos
da
Agricultura RES./CD/FNDE Nº 38/2009
Familiar.
Declaração de Cadastramento
e Habilitação dos Produtores Portaria Municipal nº 155/2019
Rurais.

24

Ata da Chamada Pública da
Agricultura
Familiar
(preenchida no dia)

§ 6° do Art. 29 da RES./CD/FNDE Nº 04/2015

25

Contrato do Produtor p/
aquisição
de
Gêneros
Alimentícios da Agricultura
Familiar (Anexo IV )

Art. 19 da RES./CD/FNDE Nº 38/2009 - Art.
31º da RES./CD/FNDE Nº 04/2015

26

Ofício, Notas Fiscais (com o
atesto
da
comissão
de
recebimento e comissão de
compras), Comprovante de
Pagamentos e Habilitação;

Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)
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27

Comprovantes originais de
ressarcimento ou restituições,
quando for o caso

Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)

28

Guia
de
Previdência
Social-GPS (pgto. 2,1% INSS
/ 0,2% SENAR)

Art. 15º da LCP nº 11/1971 -Art. 29, Lei
8.666/93

29

Em caso de Carta Convite:
Aviso de Licitação publicado
no quadro de avisos ou no
Diário Oficial

art. 21, § 2º, inc. IV da Lei nº 8.666/93

30

Aviso do mural devidamente
art. 21 da Lei nº 8.666/93
assinado pela Comissão CECL

31

Projeto Básico;
assinatura)

32

Anexo I (Edital)

33

Recibo, Convite, Termo de
Art. 21º da Lei Federal nº 8.666/1993
Renúncia

34

Documentos de habilitação:
(Contrato Social, Certidões,
Alvarás, Procuração.) Decl.
Inexistência
Fato
Superveniente, Envelopes 001;

35

Propostas
de
Envelopes 002;

36

Quadro comparativo de preços
da licitação;

37

Ata de Licitação (preenchida
no dia da licitação);

38

Termo de
homologação

(carimbo

e

art. 6; inc. IX, da Lei nº 8.666/93
Art. 40º da Lei Federal nº 8.666/1993

Preços

-

adjudicação e

Art. 27 da Lei 8.666/93 - Art. 3º do Decreto
Municipal nº 6913/CGM/2010 - Art. 14º da
Lei Municipal nº 1.686/2011 (PROGFE)

43, da Lei Federal nº 8.666/1993
art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993

Art. 38º e Art. 43, inc. VI da Lei 8.666/93
Art. 66º da Lei Federal nº 8.666/1993 Decreto Municipal nº14.497/2018.

39

Contratos dos Fornecedores

40

Ofício, Notas Fiscais (com o
atesto
da
comissão
de
recebimento e comissão de
compras), Comprovante de
Pagamentos e CNDs

Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)

41

Comprovante de pagamento
através
de
transferência
eletrônica com o indicativo do
recebedor.

Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)

42

Comprovantes originais de
ressarcimento ou restituições,
quando for o caso

Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)

43

Portaria de
Compras.

Comissão

de

Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)

44

Portaria de Comissão
Recebimento.

de

Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)
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Parecer do Conselho Fiscal

Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)

Os
documentos
comprobatórios de realização
de despesas contem os dados
da Unidade Executora (APP) e
a
identificação
do
PROGRAMA?

Art. 14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)

OBSERVAÇÕES:

CONCLUSÃO:
DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS:
Em conformidade ao disposto na Lei nº 1.089/2005- PMAE, NÃO restou comprovado
indícios de desvios de finalidades quanto a execução dos recursos repassados, haja vista o respeito aos
artigos 5º, in verbis:

Art. 5º - Os recursos do Programa Municipal de Alimentação Escolar,
destinam-se, exclusivamente à cobertura de despesas com aquisição de
gêneros alimentícios para a Merenda Escolar. (grifo nosso)

Neste contexto, também, em atenção ao disposto na Resolução/FNDE nº 26/2013, PNAE,
NÃO constou comprovado indícios de desvios de finalidades quanto a execução dos recursos repassados, haja
vista o respeito ao artigo 18º.
Art. 18º - Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do
PNAE serão utilizadosexclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios.
Parágrafo único. A aquisição de qualquer item ou serviço, com exceção
dos gêneros alimentícios, deverá estar desvinculada do processo de compra do
PNAE. (grifo nosso)
Nesta perspectiva, a de se considerar também os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal
(Órgão de fiscalização da APP), conforme se pode observar nas fls.
a
, do processo, destacandose, portanto, o acompanhamento da comunidade escolar no processo de execução do recurso em tela e no
fornecimento da alimentação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Desta forma, não encontrando indícios de desrespeito as normas legais vigentes, a Comissão se
faz FAVORÁVEL pela aprovação preliminar das contas apresentadas por esta UEx, sugerindo o
encaminhamento do processo ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar-CAE e a Controladoria Geral
do Município para a apreciação e emissão de parecer conclusivo acerca da execução do programa supra
citado em conformidade ao que preconiza o caput do artigo 14 da Lei Municipal nº 1.686/2011. Sem mais,
segue devidamente assinado pela comissão.
Ariquemes-RO,

Membro da Comissão Membro da Comissão:
Membro da Comissão:

de

de

.
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CENTRO
ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL
DR.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ANEXO VIII
RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSO:Nº
ENTIDADE:

/

APP:...........................................................

VOLUME:

EXERCÍCIO:

PROGRAMA: PROGFE-DESPESA

CNPJ: .................................................

END.:

FONE:

NOME DO (A) DIRETOR (A):
NOME DO (A) PRESIDENTE
APP:
NOME DO (A) PRESTADOR
(A):
REGULAMENTAÇÃO:LEI FEDERAL nº 8.666 de 21 de junho de 1993; LEI MUNICIPAL Nº 1.686 de 21 de DEZEMBRO de 2011PROGFE; DECRETO Nº 13.072, DE 03 DE MAIO DE 2017

O processo em epígrafe, que trata sobre a prestação de contas da entidade e programa acima citados, foi encaminhado a este setor, para
análise e verificação para posterior deliberação quanto a homologação de parecer junto aos órgaos de controle e fiscalização do município.

Da análise dos Repasses Financeiros, constatou-se o seguinte:
PERÍODO
REPASSE

REPASSE
DATA

VALOR

DEVOLUÇÃO
(RP)

RENDIM.
APLICAÇÕES

VALOR
DESPESA

SALDO
ANTERIOR

SALDO
ATUAL

JAN

R$ -

FEV

R$ -

MAR

R$ -

ABR

R$ -

MAI

R$ -

JUN

R$ -

JUL

R$ -

AGO

R$ -

SET

R$ -

OUT

R$ -

NOV

R$ -

DEZ

R$ -
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TOTAL

R$ - R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

Nº FOLHA

OBS.:

Da análise dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, constatou-se o seguinte:
ÍTEM

EXIGÊNCIA

REFERÊNCIA LEGAL

1

Ofício de encaminhamento
identificação do Programa.

com

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

2

Plano de Aplicação Anual Escolar - Art. 7º da Lei Municipal nº
PAAE
1.686/2011 (Lei do PROGFE)

3

Houve
advertência
à
Unidade
Executora, por atrazo na entrega da
Prestação de Contas?

Inciso I do §1º do Art. 13 da Lei
Municipal
nº
1.686/2011
(PROGFE)

4

Houve suspensão do repasse à Unidade
Executora, por atrazo na entrega da
Prestação de Contas?

Inciso III do §1º do Art. 13 da Lei
Municipal
nº
1.686/2011
(PROGFE)

5

A Prestação de Conta,
encaminhado dentro do prazo?

Art. 12º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

6

Relatório
de
Execução
Físico-Financeira/Período (Anexo I)

Inciso I do Art. Nº 34
RES./CD/FNDE Nº 38/2009 - Art.
14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

7

Execução Receita
(Anexo II)

Despesa/Período

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

8

Relação de Pagamentos/Período (Anexo
III)

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

9

Relação de Bens (Anexo IV)?

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

10

Conciliação Bancária/Período (Anexo
V)

Inciso IV do Art. Nº 34
RES./CD/FNDE Nº 38/2009 - Art.
14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

11

Extrato bancário de toda movimentação
financeira do período da execução

Inciso III do Art. Nº 34
RES./CD/FNDE Nº 38/2009 - Art.
14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

12

Extrato bancário de aplicação financeira Art. 14º da Lei Municipal nº
(Quando houver)
1.686/2011 (PROGFE)

13

Folha Mensal – Extrato Mensal;
(assinado pelo escritório e APP)

14

Edital do amigo voluntário.

15

Classificação e Resultado final do
amigo voluntário (homologação)

foi

-

§ 8º do Art.8º do Decreto
Municipal nº 14.440/2018

SIM

NÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
16

Termo de adesão do amigo voluntário.

Art. 2º da Lei Municipal nº
2.087/2017 (Amigo Voluntário) e
Art. 5º e 8º do Decreto Municipal
nº 14.440/2018

17

Relatório das atividades mensal do
amigo voluntário.

§ 3º e 4º do Art.6º do Decreto
Municipal nº 14.440/2018

18

Recibo assinado pelo amigo voluntário.

19

Comprovante de pagamento através de
transferência
eletrônica
com
o
indicativo
do
recebedor(Amigo
Voluntário)

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

20

Edital
do Processo
Simplificado (APP).

Art. 4º da Lei Municipal nº
2.087/2017 (Amigo Voluntário)

21

Homologação
Simplificado

22

Contra-cheque

23

Comprovante de pagamento através de
transferência
eletrônica
com
o
indicativo do recebedor(APP)

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

24

Guia de recolhimento do FGTS, PIS,
IRRF, GPS (11% INSS / cota patronal
20% INSS);

Inciso IV do Art. Nº 27 e Art. 29
da Lei Federal nº 8.666/1993

25

Comprovante de pagamento através de
transferência
eletrônica
com
o
indicativo dos Impostos.

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

26

Cotação de preços no processo com no
mínimo de três empresas do ramo,
datada, assinada pela empresa e
responsável pela cotação.

Art. 19 da RES./CD/FNDE Nº
38/2009

do

Processo

-

Seletivo

Seletivo Art.8º do Decreto Municipal nº
14.440/2018
-

Art.62º da Lei Federal
8.666/1993 (Lei de Licitações)

nº

27

Ordem de compra/serviço.

28

Notas fiscais originais, totalmente
preenchidas, em nome da APP e
indicando o PROGRAMA?

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

29

As notas fiscais estão atestadas por uma
comissão de compras e outra de
comissão de recebimento devidamente
nomeada pelo presidente da Unidade
Executora?

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

30

Comprovante de pagamento através de
transferência
eletrônica
com
o
indicativo do recebedor?

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)
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31

Certidões
Negativas
Municipal,
Estadual e Federal, FGTS, INSS e
Negativa de Débitos Trabalhistas
(Empresa vencedora);

Inciso IV do Art. Nº 27 e Art. 29
da Lei Federal nº 8.666/1993

32

Apresentação
comprovante
recolhimento ISS/QN (serviço)

Inciso IV do Art. Nº 27 e Art. 29
da Lei Federal nº 8.666/1993

33

Documento de Arrecadação Municipal DAM (quando a APP fizer a retenção)

Art. 23º da Lei municipal nº 2.117
de 21 dedezembro de 2017

34

Comprovante de pagamento através de
transferência
eletrônica
com
o
indicativo da DAM (Quando a APP
fizer a retenção)

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

35

Portaria de Comissão de Compras

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

36

Portaria de Comissão de Recebimento

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

37

Consta Parecer do Conselho Fiscal

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

38

Comprovantes
originais
de
ressarcimento ou restituições (quando
for o caso)

Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)
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CONCLUSÃO:

DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS:
Em conformidade ao disposto na Lei Municipal nº 1.686/2011 (PROGFE), NÃO constou comprovado indícios de desvios de
finalidades quanto à execução dos recursos repassados, haja vista o respeito aos artigos 6º e seguintesdo mesmo diploma legal.

Nesta perspectiva, a de se considerar também os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal (Órgão de
fiscalização daAPP), conforme sepodeobservar nasfls.
e
, doprocesso,destacando-se, portanto,o acompanhamentoda
comunidade escolar no processo de execução do recurso em tela.
Ainda, há de se destacar, o contido no texto da referida Lei Municipal, mais especificamente quanto à execução do recurso do
PROGFE/DESPESA, o qual deve ficar bem esclarecido a peculiaridade do programa que trata de situações específicas, ditadas nos textos
contidos nos artigos 6º (parte), 8º e seguintes da Lei mesma Lei do PROGFE, a qual trata, sinteticamente, sobre execução do recurso para ser
utilizado, conforme a necessidade prevista pelo PAAE das Unidades Executoras, como por exemplo: a contratação de funcionários, aquisição
de material permanente, recursos emergenciais e os destinados a reformas e ampliações

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Desta forma, não encontrando indícios de desrespeito as normas legais vigentes, a Comissão se faz FAVORÁVEL pela
aprovação preliminar das contas apresentadas por esta UEx, sugerindo o encaminhamento do processo a Controladoria
Geral do Município - CGM para a apreciação e emissão de parecer conclusivo acerca da execução do programa supra
citado em conformidade ao que preconiza o caput do artigo 14 da Lei Municipal nº 1.686/2011. Sem mais,
segudevidamente assinado pela comissão,

Membro da Comissão:

Membro da Comissão:
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CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DR. CARPINTERO SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Tancredo Neves, 2166, Setor Institucional CEP: 76872-854
Ariquemes/RO
(69) 3535-2926/3535-4702 – semedariquemes@yahoo.com.br

ANEXO IX
RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
/

PROCESSO:Nº
ENTIDADE:

EXERCÍCIO:

PROGRAMA: PROGFE-REAL POR ALUNO
APP:.............................................................

VOLUME:

CNPJ:.....................................................

END.:

FONE:

NOME DO (A) DIRETOR (A):
NOME DO (A) PRESIDENTE APP:
NOME DO (A) PRESTADOR (A):
REGULAMENTAÇÃO:LEI FEDERAL nº 8.666 de 21 de junho de 1993; LEI MUNICIPAL Nº 1.686 de 21 de DEZEMBRO de 2011- PROGFE; DECRETO Nº
13.072, DE 03 DE MAIO DE 2017

O processo em epígrafe, que trata sobre a prestação de contas da entidade e programa acima citados, foi encaminhado a este setor para análise e verificação
para posterior deliberação quanto a homologação de parecer junto aos órgaos de controle e fiscalização do município.

Da análise dos Repasses Financeiros, constatou-se o seguinte:
PERÍODO REPASSE

REPASSE
DATA

VALOR

DEVOLUÇÃO
(RP)

RENDIM.
APLICAÇÕES

SALDO
ANTERIOR

VALOR
DESPESA

SALDO
ATUAL

01/01 A 30/02

R$ -

01/03 A 30/04

R$ -

01/05 A 30/06

R$ -

01/07 A 30/08

R$ -

01/09 A 30/10

R$ -

01/11 A 31/12

R$ -

TOTAL

R$ - R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

Da análise dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, constatou-se o seguinte:
ÍTEM

EXIGÊNCIA

REFERÊNCIA LEGAL

SIM

NÃO

Nº FOLHA
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1

2

Ofício de encaminhamento com identificação do
Programa.
Plano de Aplicação Anual Escolar - PAAE

Art. 14º da Lei Municipal
1.686/2011 (PROGFE)

nº

Art. 7º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (Lei do PROGFE)
Inciso I do §1º do Art. 13 da Lei
Municipal nº 1.686/2011 (PROGFE)

3

Houve advertência à Unidade Executora, por
atrazo na entrega da Prestação de Contas?

4

Houve suspensão do repasse à Unidade
Executora, por atrazo na entrega da Prestação de
Contas?

5

A Prestação de Conta, foi encaminhado
dentro do prazo?

6

Relatório de Execução Físico-Financeira/Período
(Anexo I)

7

Execução Receita Despesa/Período (Anexo II)

Inciso I do Art. Nº 34
RES./CD/FNDE Nº 38/2009 - Art.
14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)
Art. 14º da Lei Municipal nº
1.686/2011 (PROGFE)

8

Relação de Pagamentos/Período (Anexo III)

Art. 14º da Lei Municipal
1.686/2011 (PROGFE)

nº

9

Relação de Bens (Anexo IV)?

Art. 14º da Lei Municipal
1.686/2011 (PROGFE)

nº

10

Conciliação Bancária/Período (Anexo V)

Inciso III do §1º do Art. 13 da Lei
Municipal nº 1.686/2011 (PROGFE)
Art. 12º da Lei Municipal
1.686/2011 (PROGFE)

nº

Inciso IV do Art. Nº 34
RES./CD/FNDE Nº 38/2009 - Art.
14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)

11

Extrato bancário de toda movimentação
financeira do período da execução

Inciso III do Art. Nº 34
RES./CD/FNDE Nº 38/2009 - Art.
14º da Lei Municipal nº 1.686/2011
(PROGFE)

12

Extrato bancário
(Quando houver)

Art. 14º da Lei Municipal
1.686/2011 (PROGFE)

nº

13

Cotação de preços no processo com no mínimo
de três empresas do ramo, datada, assinada pela
empresa e responsável pela cotação.

Art. 19
38/2009

Nº

14

15

16

de

aplicação

financeira

Ordem de compra/serviço.
Notas fiscais originais, totalmente preenchidas,
em nome da APP e indicando o PROGRAMA?

As notas fiscais estão atestadas por uma
comissão de compras e outra de comissão de
recebimento devidamente nomeada pelo
presidente da Unidade Executora?

da

RES./CD/FNDE

Art.62º da Lei Federal
8.666/1993 (Lei de Licitações)

nº

Art. 14º da Lei Municipal
1.686/2011 (PROGFE)

nº

Art. 14º da Lei Municipal
1.686/2011 (PROGFE)

nº

450

451

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

17

18

19

Comprovante de pagamento através de
transferência eletrônica com o indicativo do
recebedor?

Certidões Negativas Municipal, Estadual e
Federal, FGTS, INSS e Negativa de Débitos
Trabalhistas (Empresa vencedora);

Portaria de Comissão de Compras
Portaria de Comissão de Recebimento.

20
21

22

Parecer do Conselho Fiscal.
Comprovantes originais de ressarcimento ou
restituições? quando for o caso

Art. 14º da Lei Municipal
1.686/2011 (PROGFE)

nº

Inciso IV do Art. Nº 27 e Art. 29 da
Lei Federal nº 8.666/1993

Art. 14º da Lei Municipal
1.686/2011 (PROGFE)

nº

Art. 14º da Lei Municipal
1.686/2011 (PROGFE)

nº

Art. 14º da Lei Municipal
1.686/2011 (PROGFE)

nº

Art. 14º da Lei Municipal
1.686/2011 (PROGFE)

nº

OBSERVAÇÕES:

CONCLUSÃO:
DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS:
Em conformidade ao disposto na Lei Municipal nº 1.686/2011 (PROGFE), NÃO constou comprovado indícios de desvios de finalidades
quanto à execução dos recursos repassados, haja vista o respeito aos artigos 6º e seguintes do mesmo diploma legal.
Nesta perspectiva, a de se considerar também os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal (Órgão de fiscalização da APP), conforme se pode
observar nas fls. e , do processo, destacando-se, portanto, o acompanhamento da comunidade escolar no processo de execução do recurso em tela.
Ainda, a de se destacar, o contido no texto da Lei Municipal, mais especificamente quanto à execução do recurso do PROGFE, o qual deve
ficar bem esclarecido a peculiaridade do “Programa Real por Aluno”, com previsão nos dispositivos legais deste, nos artigos 6º (parte) e 7º, que destina os
gastos dos recursos para manutenção de equipamentos, mobiliários, aquisição de produtos como material de expediente, limpeza, didáticos, pedagógicos, etc.
em conformidade a previsão da Unidade Executora apresentada em seu Plano de Aplicação Anual Escolar – PAAE.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Desta forma, não encontrando indícios de desrespeito as normas legais vigentes, a Comissão se faz FAVORÁVEL pela aprovação preliminar
das contas apresentadas por esta UEx, sugerindo o encaminhamento do processo a Controladoria Geral do Município - CGM para a apreciação e emissão de
parecer conclusivo acerca da execução do programa supra citado em conformidade ao que preconiza o caput do artigo 14 da Lei Municipal nº 1.686/2011.
Sem mais, segue devidamente assinado pela comissão,
Ariquemes-RO,

Membro da Comissão:

Membro da Comissão:

de

Membro da Comissão:

de

.

ANEXO X
Fluxograma
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Plano de Aplicação Anual
Escolar – PAAE Programa

INÍCIO

APP/Escola: Reunião como
Conselho Escolar deliberando
o PAAE para oano
subsequente.

APP/Escola: Elabora o PAAE
(PROGFE-Despesa e Real p/ Aluno)
e encaminha p/ análise e Parecer da
Comissão, até o dia 10de dezembro de
cada ano.
Encaminha p/ autorizaçãoda
Secretária (SEMED).

Setor Prestação de Contas: Recebeo
PAAE (PROGFE-Despesa e Real p/
Aluno), analisa, emite parecer de
aprovação ou não.

SIM

NÃO

Devolve à APP/Escola p/
devidas correções
SEMED/ADM: Recebe o PAAE
(PROGFE-Despesa e Real p/ Aluno),
após autorização, devolve p/ Setor
Prestação de Contas

Setor Prestação de Contas: Recebe o
PAAE e encaminha à APP/Escola p/
desmembramento e abertura dos Processos.

APP/Escola: Faz o desmembramentoe
elabora o termo de abertura dos
respectivos processos.
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de
Gestão
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ANEXO XII

Fluxograma: Prestação de Contas do
Programa: PROGFE - Programa de Gestão
Financeira Escolar / Real por Aluno
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ANEXO XIII
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Fluxograma: Prestação de Contas
do Programa: PROGFE - Programa de
Gestão Financeira Escolar / Despesa
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SISTEMA

Sistema de Educação 03 - Compras – SEMED

Versão: 1.0

Data de Elaboração: 20/02/2020

Setor
responsável

Setor de Compras

Secretaria

Secretaria Municipal de Educação

1. Finalidade
Esse documento busca estabelecer de forma sucinta e explicativa, o processo
de aquisições de objetos diversos, como materiais permanentes e de consumo, para
a Secretaria Municipal de Educação de Ariquemes e suas unidades.
2. Abrangência
Todas as Unidades da Rede Municipal de Ensino de Ariquemes, sendo,
Unidades de Educação Infantil, de Ensino Fundamental.
3. Base Legal
- Constituição Federal;
- Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações Lei de
Licitações;
- Instrução normativa CGM nº 005 de 18 de dezembro de 2018;
- Instrução normativa CGM º 006 de 31 de agosto de 2018;
- Instrução normativa CGM Nº 011 de 31 de dezembro de 2020;
4. Procedimentos para Execução

4.1 Dos elementos pré-processuais
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a) Deverá conter um memorando (Solicitação de Aquisição) onde deve
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estar

inserida a justificativa para a adesão e todas as características e
discriminação do objeto.
b) Planejamento da compra e destino final para a mesma.

A Solicitação de Aquisição ocorrerá através de memorando/ofício ou
outro documento oficial que contenha em seu bojo descritivo formal da
solicitação. Essa solicitação deverá ser elaborada por um servidor/técnico
responsável pela área/setor/departamento/órgão carente dessa aquisição,
embasando toda a solicitação.
4.2 Da abertura do processo
4.2.1 Dar-se-á o início da abertura com a elaboração de um
“MEMORANDO DE ABERTURA”, nesse deverá conter:

I.

Número do memorando

II.

Especificação do assunto/objeto

III.

Recurso Orçamentário

IV.

Assinatura do secretário

V.

Assinatura do prefeito
4.2.2 Colocar o “memorando de abertura” em uma capa de processo.
4.2.3 Pegar assinatura do secretário, após, encaminhar ao gabinete

para assinatura do Prefeito.
4.2.4 Encaminhar ao protocolo, assim, dando encerramento ao
procedimento de abertura.

5. TERMO DE REFERÊNCIA
5.1
Com o processo aberto inicia-se a elaboração do “Termo de
Referência”, devendo conter:
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I.

Definição do objeto, devendo ser precisa, suficiente e clara;

II. Características do objeto, sujeição às normas técnicas (ABNT e
INMETRO);

III. Justificativa acerca da necessidade, sendo demonstrada
conveniência e oportunidade da contratação pelo setor demandante;

a

IV. Ser definido o quantitativo previamente demandado pela justificativa, o
qual deverá ser pautado no histórico de utilização do objeto;
V.

Critério de julgamento;

VI.

Aceitabilidade da proposta;

VII. Condições de Habilitação, a exigência de documentos específicos, de
conhecimento do “setor requisitante”, em entendimento da PGM/RO, os
requisitos do artigo 27 da Lei 8666/93, devem constar no Termo de Referência;

VIII. Definir e esclarecer a forma de fornecimento ou execução do serviço,
detalhando os procedimentos para os casos de não aceitação do objeto,
contendo os métodos para execução, locais, horários, mão de obra necessária,
materiais e equipamentos a serem utilizados, se haverá entrega parcial ou total;
IX.

Garantia contratual;

X. Garantia e assistência técnica, definindo prazo mínimo de garantia
contra defeitos de fábrica e garantia dos serviços executados.
XI. O Código de Defesa do Consumidor será aplicado para a
Administração Pública, subsidiariamente, não havendo divergência de normas.

XII.

Obrigações da contratante e contratado;

XIII.

Condições de pagamento, sendo vedado o pagamento antecipado;

XIV.

Nomeação do gestor e fiscal de contrato;
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XV.

Sanções administrativas, seguindo o “Princípio da Proporcionalidade”;

XVI.

Previsão Orçamentária;

XVII. Aprovação do Secretário e do servidor que elaborou o Termo de
Referência.

6. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇO
Após a elaboração do Termo de Referência (TR), deverá ser encaminhado um
e-mail
à
Superintendência
Municipal
de
Licitações
(e-mail:
compras.pma@hotmail.com), devendo estar anexo o TR e o pedido para inserir o
produto da adesão no sistema. O retorno/resposta desse e-mail conterá o Código
Reduzido, e com esse código o servidor poderá inserir no sistema, seguindo o rito
abaixo descrito:
“Sistema Contabilidade - Login e Senha- Compras- Confirmar – Processo de
compras- Solicitação de material e serviço- Inserir- Criar nova- Centro de Custo é 17Descrição e Justificativa serão iguais ao termo de referência- confirmar- quantidade
– confirmar – imprimir – solicitação – item.”
Após, será encaminhado para a coordenadora de despesa da pasta, para que
a mesma efetue a autorização.
7. LANÇAMENTO DO VALOR
Após, será necessário o lançamento do valor. Para essa ação deverá ser
encaminhado, via tramitação/protocolo, o processo físico para a SML
(Superintendência Municipal de Licitações), para que o referido setor efetue a
pesquisa de preço, e logo após, remeta de volta o processo físico.
8. CLASSIFICAÇÃO DAS FICHAS
Para realização dessa etapa, deverá ocorrer por meio do sistema de
“contabilidade”, seguindo o rito abaixo exposto.
“Sistema de “Contabilidade”- Login e senha- Compras – Processo de
Compras – Classificação das Fichas – inserir – Número da Cotação – Pesquisa –
Confirma – Número da Ficha (em casos de haver a necessidade de inserir mais
fichas) – Inserir – Desdobro 00 ou 99 - Número da Ficha e Valor- Sair – Confirma –
Imprimir”.
Após, haverá a necessidade de “Liberar Licitação”, que seguirá pelo rito via
sistema de contabilidade exposto como: “Sistema Contabilidade – Liberar Cotação
de Preço – Selecionar a correta – Liberar – Licitação”.
9. INÍCIO DA LICITAÇÃO
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Com todas as fases já realizadas, o processo é remetido à SML que dará
início ao processo licitatório e confecção do edital. Após, o processo é remetido à
Procuradoria Geral do Município (PGM), na qual elaborará o parecer quanto o edital
e minuta do contrato.
10.EMPENHO
Deverá ocorrer o pedido de empenho, na qual será efetivado via Sistema,
conforme fluxograma em anexo:
“Sistema de contabilidade – compras – Processo de compras – cadastro de
pedido de compras – inserir -criar novo – empenho por fornecedor – inserir o numero
da modalidade esse será o numero do Pregão eletrônico –visualizar itens – escolher
o fornecedor – inserir o centro de custo 17 – pesquisar item – confirmar – confirmar –
imprimir – imprimir registo.”
Depois de realizado o pedido de empenho, o processo é remetido ao servidor
responsável para efetivar o empenho da despesa.
Com o processo empenhado e as devidas assinaturas no processo, o mesmo irá
percorrer para o início da fase de licitação.
11.CONFECÇÃO E PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
O processo será remetido para a Procuradoria Geral do Município para
elaboração definitiva do contrato e a nomeação do gestor/fiscal, que após esse ato,
será remetido para dar publicidade ao contrato.
12.ORDEM DE FORNECIMENTO
Para a emissão da ordem de Fornecimento, será necessário protocolar o
processo para SML, na qual elaborarão, com o devido detalhamento dos bens
adquiridos, quantidades e prazos.
13.MODELO MEMORANDO
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Memorando Nº. 000/SEMED
_____

Ariquemes, XX de janeiro de

DA:
PARA:
ASSUNTO:
Senhor(a)
Solicitamos perante esse a aquisição de TAL OBJETO OU SERVIÇO, haja vista que nesse
(a) ORGÃO há a necessidade desse OBJETO OU SERVIÇO, pois,
JUSTIFICATIVA.
Tal OBJETO OU SERVIÇO deve atender as especificações sub citado:
Cor:
Tamanho:
Material:
Quantidade:
Nesses termos peço que seja aderido esse pedido.
NOME, SOBRENOME e CARGO DO ELABORADOR DO DOCUMENTO.
14.MODELO TERMO DE REFERÊNCIA (ITEM 3)
TERMO DE REFERÊNCIA
1. APRESENTAÇÃO
f) 1.1 Em atendimento à Lei 8.666/93 e 10.520/02 e o Decreto Municipal nº 15.792
de 10 de outubro de 2019, elaboramos o presente Termo de Referência, para
que através dos procedimentos legais pertinentes, seja efetuada XXXXXXXX, a
secretaria de Educação da prefeitura de Ariquemes Através de Procedimento
Licitatório, busca selecionar empresas que atue no ramo, para atender a
administração Pública Municipal direta e indireta, proporcionando maior
competitividade, com consequente economia para a Administração e agilidade
quando da necessidade de realizar a aquisição dos materiais em questão.
2. OBJETO
O objeto do Presente Termo de Referência buscaXXXXXXXXXXX
2.1. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
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A especificação abaixo exposta trata-se de especificações mínimas e/ou aproximados.
(quadro de detalhamento do objeto pretendido).
3.FINALIDADE
XXXXXXX
g) 4.
DA JUSTIFICATIVA
XXXXXXXXXXXXXXXX
h) 5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÕES
i) 5.1. Os presentes objetos versam sobre a XXXXXXXXXXXXXXXXX
j) 5.2. Somente poderão participar deste procedimento licitatório, as empresas cujo
objetivo social seja pertinente ao objeto, devidamente qualificado, mediante
comprovação das regularidades fiscais, jurídicas e técnicas.
k) 5.3. Poderão participar empresas que se encontrem em recuperação judicial e/ou
extrajudicial.
l) 5.4. Os serviços a serem executados deverão ser realizados por empresa
habilitada e credenciada, dentro das diretrizes que o setor exige, garantindo a
qualidade na execução dos serviços.
m)5.5. Não poderão participar as empresas que se encontrar em concurso de
credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja
sua forma de constituição; empresas estrangeiras que não funcionem no País,
nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão
do direito de licitar e contratar pela Administração Municipal.
n) 5.6. A admissão ou veto de formação de consórcio de empresas para participação
em certame licitatório é confiada pela Lei Federal 8.666/1993 ao crivo do
administrador, vez que o artigo 33 conferiu discricionariedade ao ente
administrativo para permitir ou não tal condição no instrumento convocatório.
o) 5.7. Essa decisão deve resultar de processo de análise da realidade do mercado
frente a cada caso concreto, avaliando o que for mais viável técnica e
economicamente, em razão do objeto a ser licitado e dos riscos inerentes à
atuação de empresas consorciadas para a execução do objeto.
p) 5.8. A aceitação do instituto do consórcio é reservada a licitações cujo objeto seja
considerado de Alta complexidade ou grande vulto, com vistas à ampliação da
competição e visando ainda garantir a execução exitosa dos contratos.
q) 5.9. Corroborando o entendimento de que a utilização de consórcios é indicada
quando o objeto licitado apresenta alta complexidade ou vulto, apresenta-se o
ensinamento de Marçal Justen Filho:
r) “A utilização do consórcio configurar-se-á, primeiramente, pela ampliação da
competitividade. É a situação mais óbvia e evidente. Nessa hipótese,
consideram-se especialmente as situações de interessados que
isoladamente, não disporiam de condições para formular proposta vantajosa
para a Administração Pública. Os interessados somam seus esforços e seus
recursos para o fim específico de participar de licitação, e, se for o caso,
executar o contrato. Desse modo, amplia-se o número de licitantes. (...) São
situações em que o objeto contratual apresenta-se extremamente complexo
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ou grandemente oneroso. Eventualmente uma empresa de grandes
proporções poderia participar da licitação, mas isso importaria em
desvantagem econômica. Assim, por exemplo, seria necessário contratar
pessoal especializado não disponível no mercado, ou então, teria de ampliar
suas atividades, deixando de lado suas vocações empresariais. Os exemplos
são inúmeros. Em todos eles, o consórcio representa uma vantagem por
possibilitar a participação sem desestruturação empresarial nem ampliação
irracional de custos.” (grifamos).
s) 5.10. Cita-se ainda a posição de Cristina Fortini, a qual expõe critérios que podem
fundamentar a decisão do gestor:
t) “A participação de consórcios em licitação justifica-se de duas formas:
quando demonstradas a inviabilidade da execução individual por apenas um
executor, mesmo que pudesse ser considerado 'grande empresa', isso devido
à complexidade do objeto, que reclamaria a aproximação de pessoas jurídicas
diferenciadas, ou como instrumento de penetração de 'empresas menores',
incapazes de atender à Administração Pública caso se apresentassem de
forma isolada.” [...]”
u) 5.11. Verifica-se, destarte, que a utilização do consórcio é medida satisfatória
quando se instaura um procedimento licitatório cujo objeto não pode ser
facilmente executado por uma só empresa, ou este seja extremamente complexo
ou grandemente oneroso, o que não se verifica no caso em voga.
v) 5.12. O objeto a ser licitado não detém parcelas significativas que demandem
aglutinação de competências ou requeiram expertises diferenciadas para
justificar possíveis reuniões de empresas para execução, pelo contrário, constitui
obra rotineiramente licitada pela Superintendência Municipal de Licitações,
com participação de diversas empresas, inclusive
w) sediadas no Estado de Rondônia, o que tem mantido o caráter competitivo dos
certames.
x) 5.13. Perora-se ainda que admitir a participação de empresas consorciadas em
quaisquer licitações pode gerar efeito contrário ao que se espera da utilização da
permissão do artigo 33 da Lei Federal 8.666/1993.
y) 5.14. Nesse sentido, Marçal Justen Filho leciona que nem sempre a
competitividade é favorecida pela formação de consórcios, e que em alguns
casos essa admissão pode gerar efeito inverso ao pretendido4:
z) “Assim, contrariamente ao que se poderia pensar em uma abordagem
superficial, o consórcio pode conduzir a resultados diametralmente opostos
àqueles buscados pela Administração. É que o consórcio pode ser
instrumento de dominação de mercados e de restrição indevida à livre
concorrência. Isso se passará na medida em que empresários autônomos
renunciem a disputar entre si a contratação e concentrem esforços em
comum. Assim, ao invés de reduzirem seus preços e formularem proposta
mais vantajosa para a Administração, os potenciais interessados se
comporiam para a disputa e frustrariam os objetivos da competição. Por isso,
incrementar a constituição de consórcios para disputar as licitações
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representa uma espécie de contrassenso. Os acordos entre as empresas
tendem a eliminar a concorrência e se traduzir numa cartelização do mercado.
O efeito imediato consiste na elevação dos preços, em detrimento do
consumidor ou da Administração Pública." (grifamos).
aa)5.15. Portanto, sem incorrer em manifestação ociosa, considerando o amplo
universo de empresas capazes de atender individualmente ao objeto da licitação,
e que neste caso concreto a proibição de consórcios aumenta a possibilidade da
contratação de proposta mais vantajosa.
ab)5.16. Considerando ainda a realização competitiva e exitosa de diversos
procedimentos similar ora deflagrado, esta Secretaria decide por não permitir a
participação de empresas em consórcio na presente licitação.
ac) 5.17. A empresa vencedora no processo licitatório ficará responsável pela
execução dos serviços, com profissionais habilitados para tal finalidade, ficando
ainda a aquisição de todos os materiais sob a responsabilidade da contratada.
ad)5.18. As especificações técnicas, bem como a qualidade dos serviços, devem
obedecer fielmente às normas descritas nos documentos anexos ao processo,
pois são condições essenciais para a realização dos serviços, devendo ser
executado por empresa devidamente regularizada.
ae)5.19. Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento
escrito do Membro e/ou Comissão Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de
Ariquemes.
af)6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ag)6.1. O prazo de entrega XXXX, contados do recebimento da nota de empenho,
no endereço em conformidade com o termo de referência.
6.2. Deverão estar estritamente de acordo com as especificações constantes do
respectivo Termo de Referência e Edital, inclusive no que diz respeito às especificações
de embalagens e validades.
6.3. Não serão aceitos materiais/produtos que tenham sido objeto de quaisquer
processos de reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora
das embalagens originais de seus fabricantes.
ah)7. DO TERMO DE CONTRATO
7.1.

ai)

Previamente

à

contratação

será

realizada consulta, para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público, nos seguintes órgãos:
a) SICAF- Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
b) CEIS- Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas
c) CNJ- Conselho Nacional de Justiça
d) CAGEFIMP- Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual
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7.2.

aj)

Se

o

adjudicatário,
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no

ato

da

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado
outro licitante, desde que respeitada à ordem de classificação, para, após a
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os
requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
ak) 7.3. Condições para assinatura do contrato
al)7.3.1. Prazo da contratação/Vigência
am)

7.3.1.1. O prazo de vigência do futuro contrato será de 12 (doze) meses

corridos, contados a partir da sua efetiva publicação, podendo o mesmo ser
prorrogado em conformidade com disposto no inciso II do Art. 57, da lei n°
8.666/93, mediante interesse ou necessidade da Administração ou a pedido da
parte, havendo justificativa, mantidas as mesmas condições compactuadas, sem
qualquer tipo de ônus para a CONTRATADA.
an)7.3.2. Da transferência do contrato
7.3.2.1. É expressamente vedada a cessão ou transferência total ou

ao)

parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente contrato por
qualquer das partes.
ap)7.3.3. Da assinatura do contrato
aq)7.3.3.1. O Município convocará a empresa ganhadora para assinatura do
Contrato Administrativo;
ar) 7.3.3.2. Para assinatura do Contrato Administrativo, a empresa terá o prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da notificação para
assinatura, e suas alterações, se dará de forma eletrônica via e-mail, permitindose a prorrogação por igual período, na forma do § 1º, do art. 64, da Lei nº.
8.666/93, por solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.
as) 7.3.4.3.3. É condição para pagamento que o contrato decorrente da contratação
esteja devidamente assinado pelas partes e o extrato do contrato será publicado
nos meios da publicação do Edital.
at)7.3.4.3.4 OGestor do contrato será posteriormente designado pela secretaria de
educação.
au)7.3.4. Rescisão do contrato
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av) 7.3.4.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento administrativo;
aw)

7.3.4.2. Poderão ser motivos de rescisão contratual, as hipóteses descritas

no Art. 77 e 78 da lei 8.666/93, podendo a mesma ser unilateral amigável ou
judicial, podendo ocorrer nos termos e condições do Art.79 da referida lei e suas
alterações;
ax) 7.3.4.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos
de rescisão dos Art. 77 a 80 da lei 8.666/93.
ay) 7.3.5. Do reajuste do contrato
az) 7.3.5.1. Durante o prazo de vigência do Contrato, os preços serão irreajustáveis;
ba)7.3.5.2. Ao final de 12 (doze), caso haja prorrogação contratual, o reajuste de
preços terá por base o pelo índice do IGP-M da Função Getúlio Vargas, ou outro
que venha substitui-lo, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, obedecendo ao estabelecido na Legislação vigente que rege a matéria.
bb)8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
bc) 8.1. O recebimento dos serviços será conforme o art. 73, II, alíneas “a” e “b” da
Lei 8.666/93, que diz que o objeto será recebido da seguinte forma:
8.1.1. Provisoriamente, que consiste na mera contagem física das embalagens para
posterior verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação,
será firmado pelo Almoxarifado Central da Prefeitura de Ariquemes, em prazo não
superior a 05 (cinco) dias corridos. O recebimento provisório será comprovado pelo
carimbo de certifico aposto no verso da nota fiscal devidamente chancelado e
identificado. O recebimento provisório NÃO liquida a despesa e NÃO se presta para
autorizar o pagamento dos bens.
8.1.1.1 A comissão fiscalizará a entrega podendo sustar ou recusar o(s) material(ais)
entregue(s) em desacordo com a especificação apresentada;
8.1.1.2 A comissão deverá comunicar e notificar por escrito e de forma tempestiva, à(s)
CONTRATADA(s) sobre qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais e
ou nota fiscal.
8.1.2. Definitivamente,que consiste na verificação da qualidade e quantidade dos bens
e de sua aceitação, será firmado pela Comissão de Recebimento de Materiais e
Serviços de cada Secretaria, que deve ser composta de no mínimo 3 (três) membros,
que expedirá recibo próprio (termo de recebimento definitivo), em prazo não superior a
15 (quinze) dias corridos, liquidando a despesa.
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8.2. Sobre a Fiscalização e seus prazos e atividades:
8.2.1. Concluída a aquisição e a instalação dos objetos desta licitação, se
estiverem

em

perfeitas

condições

atestada

pela

FISCALIZAÇÃO,

e

apósefetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a
documentação exigida no memorial e nos demais documentos contratuais, serão
recebidos provisoriamente por meio de Termo de Recebimento Provisório.
8.3. Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem
recebidas, depois de cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e
atestada sua conclusão pela Comissão de Recebimento designada pela Administração.
9. DA INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. Pela inexecução parcial dos serviços a Contratada estará sujeita à multa
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida. Pela
inexecução total dos serviços, a Contratada estará sujeita á multa compensatória de
10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato. A incidência de quaisquer das
multas moratórias previstas neste instrumento não eximirá a Contratada da obrigação de
efetuar os reparos e correções necessárias à reforma e manutenção contratadas.
10. DA GARANTIA
10.1

O período de garantia consiste na reparação, sem quaisquer ônus adicional para

a Administração Pública, de eventuais desajustes, defeitos no funcionamento dos
produtos provenientes de fábrica, com as necessárias substituições de peças e
componentes defeituosos, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas
para o produtos;
10.2

Para os atendimentos em que ficar constatada a necessidade de reposição de

peças, deverá ser considerado o tempo máximo de 10 (dez) dias úteis;
10.3

Durante o período de garantia dos produtos, a empresa fornecedora deverá

encarregar-se e responsabilizar-se pela retirada, embalagem, frete, conserto e
entrega do produto sem quaisquer ônus para a Administração Pública;
10.4

A empresa vencedora do processo licitatório deverá fornecer sem quaisquer ônus

para a Administração, manual de operação do equipamento em português, contendo
todas as instruções necessárias e suficientes para orientar o usuário do
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equipamento na operacionalidade e manutenção corretas do equipamento.
10.5

Aplicam-se, no que couber, os termos do Código de Proteção e Defesa do

Consumidor, Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, quanto à oferta de reposição
do produto ou de peças, ainda que cessada a sua fabricação ou importação.
10.6

A empresa deverá fornecer certificados de garantia, em português, por meio de

documentos próprios, ou anotação impressa, ou carimbada na respectiva Nota
Fiscal.
10.7

O prazo de garantia de funcionamento e de suporte técnico para o produto cotado

será contado a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo do
produto, ou seja, após a devida instalação;
10.8

Durante a vigência da garantia, deverá ser prestado mediante manutenção

corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicos de cada
produto, a fim de manter o mesmo em perfeitas condições de uso, sem qualquer
ônus adicional para a Secretaria Municipal de Educação de Ariquemes/RO, salvo
nos casos comprovadamente decorrentes de operação fora das condições
especificadas ou manuseio inadequado pelo usuário;
a)

Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este

Termo de Referência, aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelo
produto, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e correções
necessárias a recolocar o equipamento em seu perfeito estado de uso.
b)

O início do atendimento da garantia não poderá ultrapassar o prazo de 05

(cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação;
10.9 O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 10 (dez) diasúteis
contados a partir do início do atendimento;
a) Entende-se por término do atendimento, para os fins a que se destina esta
Justificativa de Compras, o momento em que o equipamento passa a estar
disponível para o uso, em perfeitas condições de funcionamento, no local
original de instalação;
b) Nos casos devidamente justificados pelo fornecedor, poderá ser prorrogado o
prazo para término do atendimento, desde que a justificativa seja apresentada
antes de concluído o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir do início do
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atendimento e está justificativa tenha sido aceita pela unidade que tenha
solicitado os serviços, inclusive com a indicação de uma nova data limite para o
término do atendimento;
10.10 A apresentação dos materiais/produtos deverá obedecer aos seguintes
parâmetros:
a) Deverão estar estritamente de acordo com as especificações constantes do
respectivo Termo de Referência,
b) Não serão aceitos objetos que tenham sido objeto de quaisquer processos de
reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das
embalagens originais de seus fabricantes;
c) As embalagens deverão conter as respectivas especificações técnicas dos
mesmos e as informações concernentes dos seus fabricantes ou importadores,
estar em consonância com as normas da ABNT, etc.
10.11 Aplicam-se, no que couberem, os temos do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 quanto à oferta de reposição do
produto ou de peças, ainda que cessada a sua fabricação.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1.Efetuar a entrega de acordo com a especificação e demais condições estipuladas
no Edital, anexos e Termo de Referência, após recebimento da Nota de Empenho,
obedecendo ao prazo legal estipulado, ou;
11.2. Comunicar a Prefeitura Municipal de Ariquemes, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o
seu cumprimento;
11.3. Substituir os materiais que apresentarem defeito de fabricação, de acordo com o
estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, ou ainda, quando acondicionado de
forma indevida, ficar imprestável para o uso;
11.4. Oferecer garantia, a partir da data de emissão da nota fiscal, não podendo ser
inferior a 12 (doze) meses para os parques.
11.5. Responsabilizar-se por eventuais despesas quanto ao envio dos materiais para
troca, no caso dos referidos não atenderem as especificações deste Termo de
Referência;
11.6. Por ocasião da entrega caso seja detectado que os produtos solicitados não
atendam às especificações previamente definidas no Termo de Referência, poderá a
administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a detentora a
providenciar a substituição do(s) produtos não aceitos, no prazo de até 15 (quinze) dias.
11.7. Assumir a responsabilidade pelas despesas com transporte, frete, carretos e etc;
11.8. Assumir responsabilidade no caso de roubo ou extravio de carga;
11.9. A contratada deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas
condições de habilitação;
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11.10. A contratada deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto desta licitação, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor contratado;
11.11. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que por ventura sejam
causados ao meio ambiente;
11.12. Cumprir fielmente com todas as cláusulas do presente contrato, Edital e seus
anexos, além de está vinculado ao Termo de Referência;
11.13. A empresa deverá garantir a contratante o direito de fiscalizar, sustar, recusar,
quaisquer materiais/produtos que não esteja de acordo com as normas ou
especificações técnicas;
11.14.
Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade
do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza;
11.15. Assumir todos os encargos, impostos e taxas referentes aos produtos ofertados;
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 Receber os materiais de acordo com as especificações, cabendo a Comissão de
Recebimento de Materiais, a conferência e atesto da Nota Fiscal;
12.2 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Termo de Referência;
12.3 Comunicar a empresa contratada, quando da apresentação de defeito nos
materiais e nas montagens, para a sua devida substituição.
12.4 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos
materiais entregue, sob os aspectos quantitativos e qualitativos.
12.5 Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
12.6 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições contratuais.
12.7 Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta aquisição entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor;
12.8 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento
dos objetos desta aquisição;
12.9 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
13. DAS SANÇÕES ADIMINISTRATIVAS E OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E
DA INSCRIÇÃO DAS PENALIDADES NO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
INIDÔNEAS E SUSPENSAS. DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.851/18 DE NOVEMBRO
DE 2018
13.1. Sem prejuízo das sanções concominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93,
pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Administração poderá,
garantida a prévia e ampla defesa. Aos fornecedores que descumprirem total ou
parcialmente os contratos celebrados com a administração pública municipal, e aos
licitantes que cometam atos visando frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas as
seguintes sanções.
13.1.1

Advertência:

comunicação

formal

ao

fornecedor,

advertindo

sobre

o
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descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, conforme o
caso, em que se confere prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;
13.1.2 Multa: deverá ser prevista no instrumento convocatório e/ou no contrato,
observados os seguintes limites máximos:
13.1.2.A 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso,
sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado;
13.1.2.B 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente.
13.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
13.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
13.1.5 O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do valor da
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado
judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do
IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.
13.1.6 A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções
restritivas de direitos constantes deste Decreto.
13.1.7 A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir
do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o
cumprimento da obrigação.
13.1.8 A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a
Administração Pública pelos seguintes prazos:
13.1.96 (seis) meses, nos casos de:
13.1.9. A aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem
que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administração;
13.1.9.B Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.
13.1.10 12 (doze) meses, nos casos de:
13.1.10.A Retardamento imotivado da entrega e instalação do objeto, de serviço, de
suas parcelas ou do fornecimento de bens.
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13.1.11 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

13.1.11.A Entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou
danificada;
13.1.11.B Paralisação de serviço, de entrega ou de fornecimento de bens sem justa
fundamentação e prévia comunicação à Administração;
13.1.11.C Praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação no âmbito da
Administração Pública Municipal; ou
13.1.11.D sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.
13.1.12 Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a
Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:
13.1.12.A Não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados nos incisos
do parágrafo anterior; ou
13.1.12.B

Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração

Pública, em virtude de ato ilícito praticado.
13.1.13 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de
licitar e contratar com o Município por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo
descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
13.2 A aplicação das sanções administrativas são de competência dos ordenadores de
despesa dos órgãos e entidades públicas.
13.2.1 A sanção é de competência exclusiva de Secretário do Município.
13.2.3 Autoridade que aplicar as sanções determinará a publicação do extrato de sua
decisão no Diário Oficial dos Municípios, contendo:
13.3.1 Nome ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
13.3.2 Sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento;
13.3.3 Órgão ou entidade e autoridade que aplicou a sanção;
13.3.4 Número do processo; e
13.3.5Data da publicação.
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DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.4 Dos atos da Comissão instituída para condução do processo administrativo, cabem
representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação do ato, no caso
de recusa de juntada de documentos ou pareceres e de realização de providências.
13.5 É facultado ao fornecedor interpor recurso contra a aplicação das penas de
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da respectiva notificação.
13.6 A autoridade que praticou o ato recorrido poderá reconsiderar sua decisão, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade superior integrante do mesmo órgão ou entidade, devendo,
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
13.7 Do ato do Secretário do Município que aplicar a penalidade de declaração de
inidoneidade cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis da
notificação do ato.
13.8 Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade “carta convite”, os prazos
estabelecidos nos itens 18.4 e 18.5, serão de 2 (dois) dias úteis.
13.9 Os recursos aqui previstos não terão efeito suspensivo.
DA INSCRIÇÃO DAS PENALIDADES NO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
INIDÔNEAS E SUSPENSAS
13.10 A Comissão de Controle de Empresas Consideradas Impedidas de Licitar com o
Município de Ariquemes, devidamente instituída por decreto, promoverá a inscrição das
penalidades que ensejarem na suspensão, impedimento e inidoneidade de licitantes
aplicadas pela Administração Pública Municipal, no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas - CEIS.
13.11Será incluída no CEIS a pessoa física ou jurídica apenada com as sanções
previstas neste termo.
13.12Será imediatamente incluído no CEIS o fornecedor que, esteja cumprindo
penalidade prevista nos incisos III ou IV do art. 87, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de
junho de 1993, ou no art. 7º, da Lei Federal n.10.520, de 17 de julho de 2002.
13.13Fica assegurado aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal o livre
acesso ao CEIS.
13.14 Os responsáveis pela realização de licitações no âmbito da Administração Pública
Municipal consultarão o CEIS em todas as fases do procedimento licitatório, tomando as
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providências necessárias para que sejam excluídas do certame as pessoas físicas ou
jurídicas nele inscritas.
13.15 Os ordenadores de despesa deverão diligenciar para que não sejam firmados
contratos com as pessoas físicas ou jurídicas inscritas no CEIS, inclusive aqueles
decorrentes de procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação.
13.16 A Administração deverá rescindir unilateralmente os contratos com as pessoas
físicas ou jurídicas penalizadas com as sanções previstas neste termo.
13.17 A rescisão de que trata o caput deste artigo deverá ser efetivada no prazo de até
90 (noventa) dias da publicação da sanção quando a paralisação do fornecimento de
bens ou da prestação de serviços, objeto da contratação, puder gerar prejuízos para a
Administração ou para os administrados.
13.18 Os ordenadores de despesa dos órgãos da Administração Pública Municipal
deverão enviar, até o dia 10 (dez) do mês subsequente à aplicação da sanção, a relação
dos fornecedores a serem inscritos no CEIS, para a Comissão de Controle de Empresas
Consideradas Impedidas de Licitar com o Município de Ariquemes.
13.19 No caso de inscrição no CEIS, por iniciativa dos demais Poderes, o respectivo
titular promoverá o encaminhamento da relação dos fornecedores.
13.20 O saneamento integral da inadimplência contratual que deu origem à inclusão da
pessoa física ou jurídica no CEIS determinará a sua imediata exclusão dele e o
restabelecimento do direito de licitar e contratar com os órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal, observado o cumprimento do prazo da penalidade
imposta com base no inciso III, do art. 87, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de
1993.
14. FISCALIZAÇÃO
A fiscalização pelo recebimento dos materiais ficará a cargo da Comissão de
Recebimento e Controle de Material, devidamente nomeada através da Portaria nº 095
de 13 de maio de 2017 e a Portaria nº 146, de 29 de maio de 2019, da Prefeitura
Municipal de Ariquemes, observando todas as especificações técnicas e obrigações
mencionadas no Termo de referência.
15. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA
15.1. O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO
GLOBAL, observadas as especificações técnicas contidas no Projeto Básico, Planilhas
Orçamentárias e demais anexas que farão parte do edital.
15.2. A presente licitação obedecerá ao tipo de “MENOR PREÇO”, sob a forma de
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execução indireta por regime de “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” conforme o
artigo 45, § 1º, inciso I e Artigo 10, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho
de 1993 e suas alterações posteriores.
16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes do
contrato correrão por conta dos recursos consignados a Prefeitura Municipal de
Ariquemes.
XXXXXXXXXXXXXX
17. REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
17.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis de acordo com a Lei 8.880, de 27 de maio de
1994, no prazo de vigência contratual igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo reajustado
mediante regulamentação do Poder Executivo Federal aplicável à matéria.
17.2. O Descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará
a aplicação, pela Contratante, de sanções administrativas constantes nos artigos 86 e 87
da Lei 8.666, de 21.06.1993, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 78 da lei 8.666, de 1993 e artigo 34-A seu parágrafo único da
In 02/2009 e suas alterações.
18. FORMA DE PAGAMENTO
18.1 As condições de pagamento observarão, no que couber, os critérios para
pagamento regidos pela Lei n. 8.666/93.
18.2 Deverão ser apresentadas de imediato, logo após o recebimento definitivo, à
Comissão de Recebimento, para tal fim designada mediante portaria publicada no Diário
Oficial dos Municípios - AROM, as Notas Fiscais/Fatura Eletrônica – DANFE, emitidas
em 02 (duas) vias, devendo conter no corpo destas, a descrição do objeto, o número do
Contrato e/ou nota de empenho e o número da Conta Bancária da CONTRATADA, para
depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias
da apresentação, devidamente autorizado pelo órgão fiscalizador do Município;
18.2.1 Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à
exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não
controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da futura
CONTRATADA de reapresentar, para cobrança as partes controvertidas com as devidas
justificativas (nestes casos a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir do recebimento e análise da despesa pelos órgãos controladores do Estado e
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18.3 Se durante a liquidação for identificado erro ou falha documental sanável, salvo máfé, o credor será notificado para no prazo de três dias corridos para sanear o documento,
após esse prazo a obrigação do pagamento terá sua exigibilidade suspensa e será
excluída da ordem cronológica.
18.3.1 Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
18.4 Comprovação da efetiva entrega do quantitativo de materiais faturado.
18.4.1 Prova de regularidade fiscal e trabalhista, vigentes na data do recebimento da
Nota Fiscal pela Comissão, composta por no mínimo os seguintes documentos:
I.

Certificado de Regularidade do FGTS.

II.

Certidão de Regularidade Débitos Federais (INSS, Dívida Ativa da União e

Receita Federal).
III.

Certidão Negativa da Fazenda Estadual.

IV.

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários Municipais.

V.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

18.5 Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista constituem condição
indispensável para o efetivo pagamento da despesa, sendo igualmente aceitas certidões
negativas e positivas com efeitos de negativa, em caso de pendência, a Prefeitura de
Ariquemes está autorizada a comunicar aos órgãos credores acerca da existência de
créditos em nome do fornecedor, a fim de possibilitar medidas judiciais de bloqueio ou
sequestro do numerário disponível.
18.6 A liquidação e processamento da despesa correspondente ao valor efetivamente
apurado e conferido pelos fiscais e comissão de recebimento do empenho, deduzindo as
glosas e sanções aplicadas que porventura tenham sido verificadas, será efetuado pelo
Núcleo Financeiro, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da
documentação, quando encaminhará os documentos para análise da Controladoria
Geral do Município, a qual deverá efetuar a análise e emitir parecer no prazo de 05
(cinco) dias a contar do recebimento, devolvendo os autos para fins de inclusão na
ordem cronológica de pagamento caso não haja apontamentos do Controle; ou
regularização e posterior inclusão para pagamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias a
contar do retorno dos autos, no caso de apontamentos do órgão de controle.
18.7 Os pagamentos referentes aos itens adquiridos através deste processo
administrativo não serão efetuados enquanto houver pendente a liquidação ou qualquer
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obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência do
contrato, sem que isso gere direito ao pleito do reajuste de preços ou correção
monetária;
18.8 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I= (TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
18.9 O pagamento da Nota Fiscal correspondente ao valor definitivo processado pela
Administração se dará através da Secretaria Municipal de Fazenda, mediante emissão
de Ordem Bancária, obedecendo à ordem cronológica estabelecida, no prazo de 30
(trinta) dias contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela
(verificação de conformidade da documentação), consoante ao definido nos art. 40,
inciso XIV, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93.
18.10 A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não
instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas
no órgão.
18.11 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela CONTRATADA, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva
responsabilidade.
18.12 A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições
sobre todos os pagamentos à CONTRATADA, conforme o caso e exigências legais
aplicáveis. A CONTRATADA não poderá se valer do contrato para assumir obrigações
perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem
auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto
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bancário, sem prévia autorização do Ordenador de Despesas.

18.13 O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura só será contado da data de sua
validação, considerando o trâmite administrativo.
18.14 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada nas obrigações
da contratada.
18.15 Diante da conferência, a Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada pela Comissão
designada, conforme disposto nos artigos 67 e 77 da Lei 8.666/93.
18.16Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data da emissão da
respectiva ordem bancária.
18.17 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária – OB e depósito em
conta corrente, indicada pela Contratada;
18.18 Seguindo a Portaria Interministerial n°.: 424 de 2016, em seu artigo 66, alínea “d”.
Fica vedada a repactuação de metas e etapas.
19. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO
19.1. Reserva-se a SEMED- Ariquemes/RO o direito de revogar o presente processo
licitatório, em razão de interesse público, decorrente de fato superveniente relacionado
ao objeto licitado.
19.2. A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo,
pela simples constatação de fato superveniente, no caso de surgimento de vícios
insanáveis, fato que não gerará direito à indenização, salvo se verificada a hipótese do
parágrafo único do art. 59, da Lei nº. 8.666/93.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da
inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial ou econômica, financeira
ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação querem direta ou indiretamente.
20.2. A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral dos
termos deste Edital e seus anexos.
20.3. Poderão ser admitidos, pelo Licitador, erros de natureza formal, desde que não
comprometam o interesse público e da Administração.
20.4. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações
nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de
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compra ou ordem de serviço, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
20.5. É facultado ao Licitador, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
20.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão

fazê-lo

no

prazo

determinado

pelo

Licitador,

sob

pena

de

desclassificação/inabilitação.
20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão de sua proposta.
20.8. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
20.9. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Licitador com base na
legislação vigente.
20.10. O Gestor/Fiscal de contrato será o servidor EDILSERGIO OLIVEIRA DE SOUZA.
21. DO FORO
21.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado
de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
22. INFORMAÇÕES GERAIS
22.1. Maiores informações poderão ser adquiridas pelos telefones (0xx69) 3535-2926 e
3535-4702 com a Srª. Cleuzeni Maria de Jesus, na Sede da Secretaria Municipal de
Educação,
situada na Avenida Tancredo Neves, 2166, Setor Institucional, Centro Administrativo
Municipal Dr. Carpintero, no horário das 7h30 às 13h30.
22.2. O Termo de Referência foi elaborado pelo servidor Rafael Verri Cortêz– Assessor
Especial – Mat. 12322-1 e aprovado pela Srª. Cleuzeni Maria de Jesus – Secretária
Municipal de Educação.
Ariquemes/RO, _____/_____/_____
Elaborado por: _________Aprovado por: _____________
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SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA ESCOLAR - SGFE 01
MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/SERVIÇOS

1. Finalidade
Estabelecer procedimentos de rotinas administrativas e controle na
Gestão de Frotas quanto à manutenção preventiva e corretiva da Frota
Municipal da Secretaria de Educação - Transporte Escolar, pertinente à aquisição de
peças e serviços.
2. Abrangência
Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Transporte Escolar
3. Base legal e regulamentar
Acórdão n.º 087/TCE/RO
Instrução Normativa n.º 002/SEMPOG/PMA/2019
Instrução Normativa 001 SEMED/2018
Lei municipal Nº 2.344 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.
Instrução Normativa n.º 009/CGM/2020
4. Procedimentos
4.1 O Departamento de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação,
realiza o controle da frota através de pastas de arquivos físicos e digitais contendo,
informações gerais dos veículos, tais como: cópia de documento de doação (quando
houver), fichas do bem (automóveis/veículos escolares), cópias de documentos de
licenciamento e todos os controles instituídos pelo departamento como: controle
anual de combustível, ficha dos veículos, requerimento de manutenção, peças e
serviços, assim como as cópias de documentos pessoais dos condutores, tais como:
CNH, Certificado e comprovante de atualização do Curso de Condutores de
Escolares.
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4.2 Os Condutores do Transporte Escolar receberão da Equipe Administrativa do
Departamento de Transporte Escolar,

a cada início de ano letivo e/ou quando

houver troca de veículo ou alteração de rota, uma pasta física impermeável que
possibilite aos mesmos portá-las dentro de seus veículos diariamente, a fim de
viabilizar seus controles, folha de ponto (aos motoristas de finais de linha), Boletim
Diário de Tráfego (BDT), Discos de Tacógrafo, Controle de Abastecimento, Registro
de Ocorrência, Requerimento de Manutenção, peças e serviços entre outros. Essas
pastas deverão ser conferidas sempre ao término de cada mês com a Equipe
Administrativa do Departamento de Transporte Escolar, para que ao final de cada
mês não haja falhas nos controles.
4.3 A equipe Administrativa do Departamento de Transporte Escolar, receberá
dos condutores dos veículos escolares, o pedido de manutenção e/ou reparo por
ficha específica (Anexo I) e encaminhará para a oficina, para que o mecânico possa
fazer a verificação do problema apresentado, assim que seja constatado e
encaminhar para o Gerente de Manutenção e Controle de Peças proceder com o
orçamento das peças e/ou serviços necessárias no sistema.
4.4 Em seguida encaminha-o às empresas conveniadas para inserção dos itens
e serviços, que, após o diagnóstico da situação é retornado ao chefe/responsável
pela frota de sua secretaria com os respectivos valores cotados.
4.5 O chefe/responsável de transporte fará averiguação dos itens lançados,
verificando se estão de acordo com o solicitado e em seguida, enviarão para cotação.
4.6 Efetivada a cotação, será realizada a análise de cada preço proposto,
levando em consideração a viabilidade e economicidade de cada despesa,
obedecendo ao princípio da isonomia e preço de mercado, para convalidar o
vencedor da cotação. Em seguida a equipe de Gestão de Frotas autoriza o
serviço/aquisição solicitado.
4.7 Após a conclusão do serviço, a equipe de manutenção atesta o serviço
prestado no requerimento de Peças e serviços. (Anexo I).
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CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DR. CARPINTERO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO TRANSPORTE
REQUERIMENTO DE PEÇAS/ SERVIÇOS
NÚMERO REQUERIMENTO :........................
VEÍCULO : NÚMERO 47/ PLACA: NBU- 9775
PROBLEMA OBSERVADO PELO MOTORISTA:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________
ASSINATURA DO MOTORISTA
RECEBIDO POR: ____________ DATA:___/___/___ HORA: ______________
ENCAMINHADO PARA SETOR RESPONSÁVEL EM: ___/______/______ HORA:
_______
RECEBIDO POR: ..................................................................................
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
CONCLUÍDO EM:......../......../ 2019
RESPONSÁVEL EQUIPE MECÂNICA
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ANEXO II
Fluxograma
Controle de peças e serviços
Início

O motorista registra a
identificação da possível falha
mecânica no veículo e
encaminha ao setor
administrativo do transporte
escolar

O responsável pelo recebimento,
encaminha o requerimento de avaliação
para o coordenador de manutenção, que
encaminha ao chefe da oficina.

Encaminha para o Coordenador de
Manutenção fazer o lançamento no
sistema e fazer as cotações,
liberadas as peças o mesmo retira e
encaminha à oficina própria da
SEMED para o reparo.

Peças
Oficina:
Avalia o pedido e o veículo,
informando se é apenas peça para
oficina própria executar, ou
necessita fazer o serviço em oficina
autorizada.

Realizado o serviço, o mecânico
responsável atesta o serviço
realizado junto ao motorista e encerra
a ordem de serviço.

FIM

serviço

Encaminha para o coordenador de
manutenção fazer o lançamento do
serviço no sistema e aguardar a
cotação para encaminhar o veículo à
oficina autorizada.
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SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA - SGFE 02
CONTROLE DE COMBUSTÍVEL
1. Finalidade

Estabelecer procedimentos de rotinas administrativas e controle na
Gestão de Frotas quanto ao abastecimento da frota Escolar da Secretaria
Municipal de educação.

2. Abrangência
Frota Escolar da Secretaria Municipal de educação
3. Base legal e regulamentar
Acórdão n.º 087/TCE/RO

Instrução Normativa n.º 002/SEMPOG/PMA/2019
Instrução Normativa 001 SEMED/2018

Lei municipal Nº 2.344 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.
Instrução Normativa n.º 009/CGM/2020

4. Procedimento do Departamento de Transporte escolar
4.1 O Departamento de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, realiza

o procedimento de controle de abastecimento da frota Municipal do Transporte Escolar,
através de fichas manuais preenchidas pelos condutores e conferidas mensalmente pela
equipe administrativa do departamento de transporte escolar junto ao sistema de
abastecimento, tanto para abastecimentos nos postos cadastrados, como para
abastecimentos no caminhão Meloso.

4.2 O caminhão melosa, é abastecido pelo mesmo sistema dos veículos escolares, tanto o
caminhão quanto o tanque de abastecimento do mesmo, no entanto, com cartões

distintos, com saldos pré definidos, de acordo com o abastecimento dos veículos, que
seguem a regra dos dias letivos/mês.

4.3 O caminhão melosa, leva o combustível até as escolas polos, pelo menos duas vezes

por semana, aos motoristas que permanecem em finais de linha, a fim de proporcionar
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economicidade no consumo de combustível, bem como em peças e serviços devido aos
desgastes dos veículos, caso retornassem para abastecer na cidade.

4.4 O Controle dos abastecimentos dos veículos escolares no caminhão meloso, se dá

através das requisições que são preenchidas pelo servidor (motorista) responsável pelo
transporte do combustível até as escolas polos e assinadas pelos motoristas dos veículos
escolares, assim os motoristas dos veículos escolares preenchem seus controles

individuais, o motorista do caminhão meloso, apresenta as requisições ao setor

administrativo do transporte escolar a cada final de dia de abastecimento, que por sua

vez, já faz o lançamento dos abastecimentos, fazendo a conferência total ao final de cada
mês.
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ANEXOI
Fluxograma
Abastecimento e Controle de Combustível

Início

O motorista abastece na escola, até duas vezes por semana,
assina requisição, o responsável pelo abastecimento
repassa as requisições diariamente ao setor administrativo
do transporte escolar, que realiza os lançamentos das
requisições no sistema.

Meloso
Abastecimento do veículo na
escola através do caminhão
meloso ou no posto de
combustível.

Posto

O motorista abastece com cartão do veículo e ID
conforme a necessidade de acordo com a km/cota
estabelecidos.

Registros físicos:
Tanto o abastecimento no
caminhão meloso, quanto nos
postos autorizados, são
controlados através de registros
físicos. Os motoristas anotam os
abastecimentos e mensalmente
repassam as anotações para o setor
administrativo do transporte
escolar, que por sua vez lança nas
fichas digitais dos veículos,
realizando a conferência dos
dados.

Fim
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Anexos:
ANEXO I - FLUXOGRAMA
Aprovação: 10/12/2020

1. Finalidade:

Estabelecer os procedimentos e controles na prescrição e dispensação de
medicamentos no âmbito dos
serviços de saúde da Secretaria de Saúde de Ariquemes - SEMSAU.
2. Abrangência:

Todas as Unidades pertencentes à Rede de Serviço Municipal do Sistema
Único de Saúde - SUS daSEMSAU.
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.
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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 AtençãoBásica.
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.
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 finsde 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 serviço municipal do SUS.
Prescritores: profissionais de saúde credenciados para definir o medicamento a ser
usado.
5. Competência e Responsabilidades:

Compete à SEMSAU controlar e acompanhar a execução da presente
Norma de Procedimento; Compete à Gerência Farmacêutica revisar, sempre
que necessário, a presente Norma de Procedimento.
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6. Procedimentos:

- Usuário/Paciente do SUS
- Procura a Farmácia da Unidade de Saúde referenciada na sua
região para ter acesso ao tratamento prescrito, com o receituário médico em
duas vias.
6.1
6.1.1

– Farmácia das Unidades de Saúde
- 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 deresidência).
6.2.2
- Analisa e interpreta a prescrição, verificando se a mesma
atende a legislação 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
6.2
6.2.1
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usuário/paciente aguarde o contato da Farmácia.
6.2.3.2

medicamento prescrito.

- Caso não haja dúvidas, observa a disponibilidade do

- 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
apenas quando exigível
(Portaria 344 e Antimicrobianos) a segunda via é retida na farmácia.
6.2.6
- Retira o medicamento da prateleira, certificando-se que é o
medicamento correto quanto à 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 Farmáciade acordo com o tratamento prescrito.
6.2.3.2.1

7. Considerações Finais:

- 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 parafacilitar seu reconhecimento;
b)
orientar sobre a via de administração, dosagem, horários,
interações, duração do tratamento e senecessário, 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.
7.1
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- Nos atendimentos de HANSENÍASE E TUBERCULOSE, nas
farmácias das unidades básicas de saúde, 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 ambulatório por pessoal devidamente
treinado, com registro em livro específico da data do fornecimento, nome do
paciente, número do prontuário, medicamento fornecido, quantidade, posologiae
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 Municipal.
7.4
- Nos casos de ESQUITOSSOMOSE, para ser atendido o paciente
deve ser encaminhado à FUNASA 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
- 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.
7.6
- Essa Norma entrará em vigor em sua data de publicação.
7.2
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ANEXO I - Fluxograma

Sistema: Sistema de Saúde Pública
Assunto: Controle
e Distribuição de
Medicamento
Código: SSP NP
01
Versão: 01
Data de elaboração: 25/11/2020Data de aprovação: 10/12/2020

501

502

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Norma de ProcedimentoSSP – NP 02

Assunto:

CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO
HOSPITALAR(CLÍNICO )

Versão: 01

Data
elaboração:
12/11/2020

Ato de Aprovação:
I.N. 11/CGM/2020

Unidade
Responsável:
SEMSAU

de

Data
Aprovação:
10/12/2020

Revisada
em:
07/12/2020

DE

MATERIAL
da

MEDICO

Data
da
Vigênci
a:
31/12/2
020
Revisada
por:
Gerência
Farmacêutic
a

Anexos:
ANEXO I FLUXOGRAMA
ANEXO II LISTA DOS MATERIAIS DISPONÍVEIS PARA PACIENTES DOMICILIARES
Aprovação: 10/12/2020

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 (SEMSAU) de Ariquemes.

2. Abrangência:

Todas as Unidades de Saúde pertencentes à SEMSAU de Ariquemes e
Assistência Farmacêutica Municipalde Ariquemes.
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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.
10 RDC Nº. 63, de 25 de novembro de 2011.
Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para
os Serviços de Saúde.
11 Lei Nº. 7.498, de 25 de junho de 1986.
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá
outras providências.
7
8
9
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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 SEMSAU controlar e acompanhar a execução da presente Norma
de Procedimento.

6. Procedimentos:

6.3 - Usuário do Serviço de Saúde

6.3.5 O usuário procura o Serviço de Saúde com a demanda específica;
6.4 – Serviço de Saúde

6.4.5 – O enfermeiro recebe e avalia a demanda específica do usuário:
6.4.5.1 Sendo usuário no serviço de saúde:
•
- O enfermeiro encaminha ao setor pertinente
para atendimento (sala de procedimentos ou de
curativos).
6.4.5.2 Sendo usuário domiciliar:
•
- 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;
•
- O Médico mensalmente realiza nova
avaliação, suspende temporariamente, cancela ou
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continua o fornecimento do material conforme a
condução do caso;
6.4.6 – 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.
6.5 – Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde:
6.3..1 - O Almoxarifado Central da Saúde, mensalmente avalia a
quantidade total de material a ser enviada para as unidades de
saúde.
a)
b)

6.6

- Realiza a inserção dos pedidos no sistema de controle de estoque;
- Realiza a conferência do material a ser disponibilizado e envia a
unidade de Saúde.
–Unidade de Saúde

6.6.5 Recebe o material do almoxarifado;
6.6.6 - Avalia os cadastros realizados e solicitações de

pedidos, individualizando o material correspondente às
solicitações;
6.6.7 – Comunica ao paciente ou familiar da chegada do material para
retirada do material.

6.7 – Usuário do Serviço de Saúde (Paciente domiciliar)
6.7.5 – Recebe o material para utilização e orientações quanto ao uso do
mesmo.
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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.

ANEXO I - Fluxograma
Sistema: Sistema de Saúde Pública
Assunto: Dispensação de
material médico hospitalar
(Clínico)Código: SSP NP 02
Versão: 01
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ANEXO ll

TAB. 1 - Lista dos materiais disponíveis para
pacientesdomiciliares DESCRIÇÃO
ABAIXADOR DE LINGUA
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + ASSOC. AGUA
DESTILADA 10 ML AMPOLA
AGUA DESTILADA 500 mlAGULHA 40X12
AGULHA 13 X 4,5
AGULHA 25 X 7
ALCOOL 70% 1.000 MLALGODÃO 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
DIBÁSICOFRASCO 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
PLUVA 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
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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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ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Norma de ProcedimentoSSP – NP 03

Assunto:

ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SAÚDE

Versão: 01

Data
elaboração:
12/11/2020
Unidade
Responsável:
SEMSAU

Ato de Aprovação:
I.N. 11/CGM/2020

de

Data
Aprovação:
10/12/2020
Revisada
em:
07/12/2020

da
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da
Vigência:
31/12/2020
Revisada
por:
Gerência
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Anexos:
ANEXO I - FLUXOGRAMA
Aprovação:

1. Finalidade:

Estabelecer as rotinas relativas ao manejo dos resíduos de serviços
de saúde da Secretaria Municipalde Saúde de Ariquemes, 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 Municipal de Saúde - SEMSAU.
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.
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Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 306/2004 da ANVISA,
dispõe sobre o Regulamento Técnicopara 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
NBR

7500

terrestre,

da

ABNT

sujeitos a Controle especial.
-

Identificação para

o

transporte

manuseio, movimentação e

armazenamento de produtos.
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
12 Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos
resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao
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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 degeração, 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 decausar 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 detratamento 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 seguintesprocessos:
12.1 Aterro sanitário - É um processo utilizado para a disposição de

resíduos sólidos no solo de formasegura e controlada, garantindo a
preservação ambiental e a saúde pública.
12.2 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.
12.3 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 Municipal de Saúde (SEMSAU) - controlar e
acompanhar a execução da presente Normade Procedimento.
Compete à Secretaria Municipal de Obras (SEMOSP) – executa o
transporte da coleta até destinação final dos resíduos conforme a
presente Norma de Procedimento
Compete ao consórcio intermunicipal de saneamento da região central de
rondônia (CISAN) – executa a destinação final dos resíduos conforme a
presente Norma de Procedimento
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6. Procedimentos:

6.8 - Unidade Geradora de Resíduos
6.8.5 - Elaborar 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.
6.8.5.1 - A Unidade deve manter cópia do PGRSS disponível para consulta
sob solicitação da autoridade 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. 306/2004da ANVISA, conforme item 7.1.
c)
- 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
d)
- 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.
e)
- 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.
6.9 – Secretaria de Serviços
6.2.1- Recolhe os resíduos nas Unidades Geradoras de Resíduos,
seletivamente, por meio de veículoespecífico.
6.2.2 - Encaminha os resíduos à Central de Tratamento, para incineração e aterro.
7. Considerações Finais:

7.3 - Identificação dos resíduos por grupo:
•

- 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.
• - SubgrupoA1:
• Devem ser inicialmente acondicionados de maneira
compatível com o processo de tratamento a ser
utilizado;
• Esses resíduos não podem deixar a unidade geradora sem
tratamento prévio;
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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;
• Resíduos resultantes da atividade de vacinação, após
tratamento devem ser desprezados em recipiente rígido
resistente a punctura, ruptura e vazamento;
• 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;
• 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.
•

SubgrupoA2:
• Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição

•

•

final;
• 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”;
• Resíduos classe de risco 4 devem ser submetidos a
autoclavação e posteriormente encaminhados para
incineração.
- 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.
- 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
originalou embalagem específica.
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;
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b) Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes
constituídos de material
compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e
estanques, com tampa rosqueada evedante, 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 acimae 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;
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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.
- Grupo C - Rejeitos Radioativos - Não há geração.
- 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.
- 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;
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.
7.4 - 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,
incluindoa sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e
dos ambientes.
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Sistema: Sistema de Saúde Pública
Assunto: Acondicionamento
e Destinação de Resíduos
de Saúde Código: SSP NP
03
Versão: 01
Data de elaboração: 26/11/2020 Data de aprovação: 10/12/2020
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ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Norma de ProcedimentoSSP – NP 04

Assunto:

TRANSPORTE DE PACIENTES

Versão: 01

Data
elaboração:
12/11/2020
Unidade
Responsável:
SEMSAU

Ato de Aprovação:
I.N. 11/CGM/2020

de

Data
Aprovação:
10/12/2020
Revisada
em:
07/12/2020

da

Data
Vigência:
31/12/2020
Revisada
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Regulação

da

Anexos:
Anexo I – Fluxograma
I
Anexo
II
–
Fluxograma II
Aprovação: 10/12/2020

1. Finalidade:

Estabelecer os procedimentos para o Serviço de Transporte Sanitário
de Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de
Ariquemes.
2. Abrangência:

Todos os estabelecimentos de saúde da estrutura organizacional da SEMSAU.
3. Base Legal e Regulamentar:

∙ Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988.
∙ Lei Orgânica do Município de Ariquemes.
∙ Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

por:
de
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∙ 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:

Transporte Eletivo – É o transporte de caráter ambulatorial programado e
com agendamento prévio, podendo ser para tratamento contínuo ou
esporádico.
Transporte de Urgência – É a remoção de usuários do SUS em caráter
de urgência do município de Ariquemes para encaminhamento às
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e/ou Maternidade, através
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das unidades de Suporte.
5. Competência e Responsabilidades:

Compete à SEMSAU controlar e acompanhar a execução da presente Norma
de Procedimento;
Compete à Gerência de Urgência e Emergência fiscalizar a execução
dos procedimentos realizados napresente Norma de Procedimento;
Compete à

SEMSAU revisar

sempre que necessário a

Norma de

Procedimento.
6. Procedimentos:

Transporte Eletivo: Solicitação e Atendimento
6.1 – Usuário do SUS – Munícipe de Ariquemes
6.1.1 O usuário acessa a Central de Transporte de Saude (CTS)

através endereço avenida Juscelino Kubitschek, nº 2683, bairro
setor Institucional, e solicita o agendamento do transporte eletivo,
com no mínimo 24 horas de antecedência, de segunda a sexta-feira.

6.2 – Servidor Responsável pela Efetivação do Transporte Sanitário
6.3.1 Servidor

responsável é o motorista que recebe os
agendamentos autorizados e programa o atendimento
organizando a rota;
6.3.2 Preenche formulário próprio do serviço, com a saída e retorno do
atendimento;
6.3.3 Após o atendimento, o motorista responsável devolve o
formulário devidamente preenchido eassinado pela equipe.
6.3.3.1 Havendo alguma intercorrência com o paciente no
atendimento, o motorista responsável entra em contato, via
rádio ou telefone com a CTS.
Transporte de Urgência Básica: Solicitação e Atendimento
6.3 – Equipe da CTS
6.5.1 A regulação do atendimento se faz através do profissional médico do

SAMU.
6.5.2 Envia veículo de suporte básico para atender a solicitação, de
acordo com a disponibilidade deveículo.
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6.4 – Equipe Responsável pela Efetivação do Transporte
6.6.1 Recebe a autorização do SAMU e realiza o atendimento de

imediato, organizando a equipe e oveículo de Suporte;
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 SAMU 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 estejaminternados em hospitais, mesmo
que estes sejam moradores do Município de Ariquemes.
7.3 O Transporte de Caráter Eletivo é destinado aos usuários em
tratamento de saúde em serviços
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ambulatoriais do SUS, conforme suas necessidades clínicas. Os
veículos utilizados para este tipo de transporte são vans, ônibus,
microônibus e veículos de suporte.
7.4 O Transporte de Urgência é destinado aos usuários que

apresentam risco de vida, ou não,para remoções de pequena
a alta gravidade/complexidade (veículo de suporte).
ANEXO
I
Fluxograma
Sistema: Sistema de Saúde Pública
Assunto: Transporte
de
Pacientes
Transporte
Eletivo
Código: SSP NP 04
Versão: 01
Data de elaboração: 26/11/2020 Data de
aprovação: 10/12/2020

-
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Sistema: Sistema de Saúde Pública
Assunto: Transporte de Pacientes Transporte
de
Urgência
e
EmergênciaCódigo: SSP NP 04
Versão: 01
Data de elaboração: 26/11/2020
Data de aprovação: 10/12/2020
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ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Norma de ProcedimentoSSP – NP 05

Assunto:

Consulta e Procedimentos

Versão: 01
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elaboração:
30/11/2020

Ato de Aprovação:
I.N. 11/CGM/2020

Unidade
Responsável:
SEMSAU

de

Data
Aprovação:
10/12/2020
Revisada
em:
07/12/2020

da

Data
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da

Revisada
Gerência
Regulação

Anexos:
Anexo I – Fluxograma I
Anexo II – Fluxograma
II
Anexo
III
–
Fluxograma III
Aprovação: 10/12/2020

1. Finalidade:

Estabelecer os procedimentos para o acesso de Consultas e demais
procedimentos de Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do
Município de Ariquemes.
2. Abrangência:

Todos os estabelecimentos de saúde da estrutura organizacional da SEMSAU.
3. Base Legal e Regulamentar:

por:
de
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∙ Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988.
∙ Lei Orgânica do Município de Ariquemes.
∙ 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 1.559 de 1° de Agosto de 2008.
∙ Portaria GM/MS nº 10 de 3 de janeiro de 2017.
4. Conceitos:

Complexo Regulador Municipal: gestão e gerência da Secretaria
Municipal de Saúde, regulando o acesso da população própria às
unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito do Município, e
garantindo o acesso da população referenciada, conforme pactuação.
Central de Regulação de Consultas e Exames: regula o acesso a todos
os procedimentos ambulatoriais, incluindo terapias e cirurgias
ambulatoriais.
Central de Regulação de Internações Hospitalares: regula o acesso
aos leitos e aos procedimentos hospitalares eletivos e, conforme
organização local, o acesso aos leitos hospitalares de urgência; e
Central de Regulação de Urgências: regula o atendimento préhospitalar de urgência e, conforme organização local, o acesso aos leitos
hospitalares de urgência.
Call Center: Unidade destinada a receber ligações para marcação de
consultas e procedimentos nas Unidades Básicas de Saúde, porta de
entrada de atendimento eletivo.
Classificação de Risco: ferramenta de apoio à decisão clínica, no
formato de protocolo, com linguagem universal para as urgências clínicas
e traumáticas, que deve ser utilizado por profissionais (médicos ou
enfermeiros) capacitados, com o objetivo de identificar a gravidade do
paciente e permitir o atendimento rápido, em tempo oportuno e seguro de
acordo com o potencial de risco e com base em evidências científicas
existentes;
UPA: Unidade de Pronto Atendimento funciona 24 horas por dia, sete
dias por semana e pode resolver grande parte das urgências e

524

525

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e
derrame.
5. Competência e Responsabilidades:

Compete à SEMSAU controlar e acompanhar a execução da presente Norma
de Procedimento;
Compete à Central de Regulação de Ariquemes e a Central de
Regulação de Urgências de Ariquemes fiscalizar a execução dos
procedimentos realizados na presente Norma de Procedimento;
Compete à

SEMSAU revisar

sempre que necessário a

Norma de

Procedimento.
6. Procedimentos:

Atendimento Eletivo: Porta de entrada
6.1 – Usuário do SUS – Munícipe de Ariquemes
6.1.1 O usuário acessa a Call Center através dos telefones +55 69

3516-2148, 3516-2143, 3516-2154 e 3516-2153, de segunda a
sexta-feira, e solicita o agendamento do clínico geral ou exame
preventivo ginecológico.

6.2 – Servidor Responsável pela Efetivação do Agendamento
6.2.1 Servidor responsável é agente devidamente treinado com os

sistemas de agendamento.

6.2.2 Preencher formulário próprio do serviço, com os dados do

paciente e da marcação do atendimento;

Atendimento Eletivo: Regulação do atendimento secundário
6.3 – Usuário do SUS – Munícipe de Ariquemes
6.3.1 O usuário com a solicitação médica acessa a unidade básica

de saúde ou a Central de Regulação de Ariquemes, de segunda a
sexta-feira, e solicita o agendamento conforme solicitação médica.

6.4 – Servidor Responsável pela solicitação do Agendamento
6.4.1 Servidor responsável é agente devidamente treinado com os

sistemas de agendamento.
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6.4.2 Verifica todos os encaminhamentos, prescrições e demais

documentos possa oferecer orientação e agendamentos inicia a
solicitação pertinente a abrangência do operador com a inclusão do
Cartão SUS, confirma o endereço e telefone no cadastro do Cartão
SUS;
6.4.3 Caso seja disponível a marcação pergunte as datas e locais
disponíveis, após imprimir o agendamento, confirme a data, horário,
local, procedimento e preparo se tiver, grampeie com o
encaminhamento ou pedido de retorno;
6.4.4 Caso seja o procedimento regulado, informe a classificação de
risco ao paciente e justificativa médica, pode ser colocado mais
dados pertinentes como resultados e exame e queixa do paciente,
finaliza a solicitação para fila de espera.
6.5 – Central Responsável pela Regulação do Agendamento
6.5.1 Se o agendamento for referenciado pela Central de Regulação

de Ariquemes a solicitação vai ser avaliada pelo médico regulador
que irá definir a classificação de risco pertinente aos dados
apresentado e quanto a necessidade de realização do procedimento.
6.5.2 Se o agendamento for referenciado pela Central Estadual de
Regulação a solicitação vai ser avaliada quanto a necessidade de
realização do procedimento.
6.5.3 Se o agendamento for referenciado pela Central de Regulação
de Ariquemes a marcação ocorrerá após a confirmação do paciente
ou seu representante através do número de telefone fornecido pelo
SISREG no cadastro do Cartão SUS ou no descritivo da solicitação.
Será tentado a ligação 3 vezes em dias alternados, ou 1 ligação e 1
mensagem no Whatsapp em todos telefones informados, antes da
solicitação ser negada por não conseguir o contato.
6.5.4 Se o agendamento for referenciado pela Central Estadual de
Regulação a marcação ocorrerápela Central Estadual de Regulação
e será informado o paciente ou seu representante através do
número de telefone fornecido pelo SISREG no cadastro do Cartão
SUS ou no descritivo da solicitação. será tentado a ligações e
mensagem no Whatsapp em todos telefones informados.
Atendimento de Urgência e Emergência: Porta de entrada
6.6 – Equipe da CTS
6.6.1 No caso de Urgência e Emergência ou paciente deve ser

destinado a UPA no endereço avenida Tancredo Neves, nº 1500,
setor Institucional, ou o SAMU deve ser acionado através do número
192, e passar os dados do atendimento e seguir as orientações
propostas.
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6.7 – Equipe Responsável pelo atendimento na UPA

6.7.1 Recebe o paciente do SAMU ou da própria recepção e realiza

o atendimento de imediato, dependendo do caso direto em sala
especial, ou para avaliação do médico para classificação de risco;
6.7.2 Serão priorizados primeiramente pelo risco de morte e a
necessidade de cuidados paliativos rápido e em segundo lugar serão
priorizadas por ordem de chegada dentro da classificação de risco.
6.7.3 Realiza o atendimento e preenche a ficha de atendimento;
6.7.3.1 Havendo alguma intercorrência com paciente no
atendimento, a equipe responsável entra em contato, via rádio
ou telefone, com o médico regulador de urgência e emergência
para as devidas providências.
7. Considerações Finais:

7.1 Regulação da Atenção à Saúde: exercida pelas Secretarias

Estaduais e Municipais de Saúde, conforme pactuação estabelecida
no Termo de Compromisso de Gestão do Pacto pela Saúde; tem
como objetivo garantir a adequada prestação de serviços à
população e seu objeto é a produção das ações diretas e finais de
atenção à saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos
e privados, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos,
definindo estratégias e macrodiretrizes para a Regulação do Acesso
à Assistência e Controle da Atenção à Saúde, também denominada
de Regulação Assistencial e controle da oferta de serviços
executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e
vigilância da atenção e da assistência à saúde no âmbito do SUS;
7.2 A competência do atendimento será relacionado a cada paciente
atendendo os princípios da Universalidade, Isonomia e Integralidade,
a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS
e Programação Pactuada e Integrada - PPI.
7.3 O Atendimento Eletivo é destinado aos usuários com problemas
de saúde eletivos e em tratamento de saúde em serviços
ambulatoriais do SUS, conforme suas necessidades clínicas.
7.4 O Atendimento de Urgência e Emergência é destinado aos
usuários que apresentam risco de vida e a necessidade de cuidados
paliativos rápido.

ANEXO I - Fluxograma
Sistema: Sistema de Saúde Pública
Assunto:
Atendimento
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Eletivo: Porta
de
entrada
Código: SSP
NP 05
Versão: 01
Data de elaboração:
26/11/2020 Data de
aprovação:
10/12/2020
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ANEXO II - Fluxograma

Sistema: Sistema de Saúde Pública
Assunto: Atendimento Eletivo: Regulação
do atendimento secundário Código: SSP
NP 05
Versão: 01
Data
de
elaboração:
26/11/2020 Data de aprovação:
10/12/2020
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ANEXO III Fluxograma

Sistema: Sistema de Saúde Pública
Assunto:
Atendimento
de
Urgência e Emergência: Porta
de entradaCódigo: SSP NP 05
Versão: 01
Data
de
elaboração:
30/11/2020 Data de aprovação:
10/12/2020
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Secretaria Municipal de Fazenda/Fazenda Pública
Sistema de Tributos
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 008/SEMFAZ/2020SISTEMA DE TRIBUTOS - STB
STB - 01
Regulamenta atos,procedimentos e os critérios administrativos para ainscrição,
controle e baixa da Dívida ativa no Município deAriquemes.

Versão: 01
Data

de

23/11/2020

elaboração:
Data

da

aprovação: 16/12/2020
Unidade Administrativa Responsável: Diretoria de Receita Municipal

CAPÍTULO I A FINALIDADE
Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade instituir a
normatização do Sistema de Tributos do Município de Ariquemes,
sobre os critérios adotados nos atos e procedimentos administrativos
para a inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária e não
tributária do município.
CAPÍTULO II DA
ABRANGÊNCIA
Art. 2º Esta Instrução abrange todas as unidades e secretarias da
estrutura administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal, direta
e indireta,autárquico e fundacional.
CAPÍTULO IIIBASE LEGAL
Art. 3º Os fundamentos jurídicos encontram-se respaldados nos
seguintes dispositivos:
I. Constituição Federal;

532

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
II. Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000;
III.

Lei Federal nº 6.830/1990;

IV. Lei Federal nº 4.320/1964;
V. Código Tributário Nacional;
VI. Código Tributário Municipal, instituído pela Lei Municipal nº
2.116/2017 e suas alterações;
VII. Lei Orgânica Municipal;
VIII. Instrução Normativa SEMFAZ nº 07/2019, de 01 de março de
2019 - Delega poderes de funções administrativas do Secretário
Municipal de Fazenda, aos servidores efetivos de carreira que atuam
na unidade administrativa da Dívida Ativa, na Diretoria de Receita
Municipal. Publicação em 15 de Março de 2019 no Diário Oficial dos
Municípios do Estado de Rondônia, ANO X, Nº 2417;
IX. Instrução Normativa SEMFAZ nº 09, de 11 de abril de 2019.
Delega poderes das funções administrativas do cargo de Gerência de
Cobrança pertencente à estrutura administrativa da Secretaria
Municipal de Fazenda e dá outras providências. Publicada 18 de Abril
de 2019, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, ANO
X, Nº 2441; e
X. Instrução Normativa SEMFAZ nº 10, de 29 de abril de 2019. Delega
poderes das funções administrativas do cargo do Assessor à
Administração Tributária, incluído no artigo 15, § 1º da LM nº 2.195 de
18 de setembro de 2018 que alterou a Lei Orgânica da Administração
Tributária nº 2.143 de 11 deabril de 2018 e dá outras providências.
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CAPÍTULO
CONCEITOS

IV

Art. 4º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
I. Dívida Ativa: É o crédito de natureza tributária ou não tributária
inscrito em assentamentos cadastrais na repartição administrativa
competente, depois deesgotado o prazo fixado para pagamento.
II. Dívida Ativa Tributária: É o crédito proveniente de impostos, taxas,
contribuições e multas de qualquer natureza, decorrentes de quaisquer
infrações à legislação tributária, regularmente inscrita na repartição
administrativa competente, definida em decreto, depois de esgotado o
prazo para pagamento, pela legislação tributária ou por decisão final
proferida em processo regular.
III. Dívida Ativa não Tributária: São os demais créditos da Fazenda
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios,
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou
natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de
ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por
estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições,
alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os
créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em
geral ou de outras obrigações legais.
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IV.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.
V. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU:
Imposto de competência Municipal que tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, por natureza ou
por acessão física como definida na lei civil, construído ou não,
localizado na zona urbana deste Município, cujo contribuinte é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínioútil, ou o seu possuidor a
qualquer título.
VI. Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza - ISSQN:
Imposto de competência Municipal tem como fato gerador a prestação,
por empresa ou profissional autônomo de qualquer categoria, em
caráter habitual, eventual ou periódico, com ou sem estabelecimento
fixo, das atividades constantes dalista anexa à Lei Complementar n.
157, de 30 de dezembro de 2016, ou que a eles possam ser
equiparados, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
VII. Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por
ato oneroso de bens imóveis - ITBI: Imposto de competência do
Município cujo fato gerador recai sobre a transmissão de propriedade
inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre os imóveis, exceto
os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
VIII. Cadastro Municipal de Contribuintes: é o cadastro do
interessado que possui uma finalidade de acordo com a situação que
necessita do controle do Município. Os tipos de cadastro no sistema de
tributos são: cadastro para a inscrição do econômico ou mobiliário,
inscrição fiscal imobiliária no Cadastro Imobiliário e inscrição eventual
ou diversa no Cadastro de contribuinte ou diverso ou eventual.
IX. Cadastro Econômico ou Mobiliário: é formado pelas inscrições
de autônomos, profissionais liberais e veículos;
a) autônomos: via de regra são os permissionários, pessoas físicas
para atividade de táxi, mototáxi;
b) as pessoas físicas que possuem veículos e irão exercer o serviço
de frete para transporte municipal conforme a Lei Municipal nº
1470/2009;
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c) profissionais liberais: são aqueles de nível técnico ou tecnólogo e
superior que possuem registro em uma ordem ou conselho
profissional regulamentado sendo o único que pode exercer
determinada atividade.
X. Cadastro Imobiliário: é formado pelas inscrições fiscais
imobiliárias apresentando um número para cada inscrição ou unidade
contendo o seguinte padrão 000.0000.00.00000.00, onde os três
dígitos primeiros dígitos
identificam o setor, quadra (quatro dígitos), bloco (dois dígitos), lote (05
dígitos) e unidade (dois dígitos) respectivamente. A inscrição sempre
demonstra um titular podendo ele ser o próprio Município, uma
loteadora, um possuidor, alguém com o domínio útil sobre o imóvel ou
mesmo o proprietário. A inscrição fiscal imobiliária, não tem a
característica de afetar o titular como proprietário, tal instituto se
regula pelo Registro do Imóvel no Cartório de Registro. Com as
informações contidas no Boletim Cadastral de Informações (BCI),
formam nos assentamentos do cadastro imobiliário
elementos, características, fórmulas de cálculo, alíquota, zona
fiscal, além de todas as informações da listadas na Lei Municipal n.
942/2001 que institui a PlantaGenérica de Valores Imobiliários Urbanos.
A inscrição fiscal imobiliária além dos dados físicos do
imóvel é composta pelo conta corrente para lançamento de valores
referente a cobrança de diversas taxas, ITU/IPTU, COSIP, Certidão de
regularidade do imóvel, etc.
XI. Cadastro Diverso ou eventual ou de contribuinte: é formado
por pessoa física ou jurídica, na qual deseja realizar um lançamento de
tributo ou preço público ou outro valor não tributário, e que se efetua
somente com o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal
por força de norma legislativa. A “inscrição eventual” no Cadastro
Diverso/Eventual/Contribuinte tratada no Sistema de Tributos, pode ser
para emissão de nota fiscal de serviço avulsa eletrônica (NFSA-e) ou
para emissão de Certidão de Regularidade de Contribuinte. De acordo
com a funcionalidade de cada software pode receber a nomenclatura
diferente, mas a característica desse cadastro é que ela difere do
Econômico e do Imobiliário. O conta corrente contido nas inscrições do
Cadastro Diverso/Eventual/Contribuinte reúne todos os lançamentos
para o Nome/Razão social ou CPF/CNPJ informado, sendo ideal para
a emissão da Certidão AMPLA de regularidade fiscal no município.
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XII. Lançamento: É a relação individualizada dos contribuintes por
ato administrativo que discrimina a espécie, o valor, o vencimento,
sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;
determinar a matéria tributável; calcular o montante da Dívida devida;
identificar o sujeito passivo e propor, sendo o caso, a aplicação da
penalidade cabível; é o assentamento dos débitos futuros do
contribuinte.
XIII. Contribuinte: São todos os sujeitos passivos definidos por lei,
inclusive os terceiros eleitos pela legislação municipal como
responsáveis tributários e ainda substitutos tributários.
XIV. DAM: Documento de Arrecadação Municipal.
XV. Abatimento, anistia ou remissão: depende de autorização por
intermédio de lei, servindo como instrumento de incentivo em
programas de recuperação de credito, observando-se o artigo 14 da
LC n. 101/2020.
XV. Anistia: é o perdão da multa que visa excluir o credito na parte
relativa a Multa aplicada pelo sujeito ativo ao sujeito passivo, por
infrações cometidas por este anteriormente a vigência da lei que a
concedeu.
XVI. Remissão: é o perdão da Dívida,que se dá em determinadas
circunstancias previstas na lei, tais como valor diminuto da Dívida,
situação que torna impossível ao sujeito passivo solver o débito,
inconveniência do processamento da cobrança, dado o alto custo não
compensável com a quantia em cobrança, probabilidade de não
receber, erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, equidade,
etc. Não implica em perdoar a conduta ilícita, concretizada na infração
penal, nem em perdoar a sanção aplicada ao contribuinte.

CAPÍTULO V

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Seção I Hierarquia
da Estrutura

Art. 5º Compõe a estrutura administrativa da Secretaria Municipal
deFazenda:
I. O Gabinete do Secretário;
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II. As Diretorias;
III. As Gerências subordinadas às Diretorias; e
IV. As unidades administrativas, dentro da Diretoria que não são
departamentos/setores.
Parágrafo Único. Em todos os casos, estão vinculados ao Gabinete do
Secretário de Fazenda.
Art. 6º Composição e subordinação dos setores na Secretaria de Fazenda:
I. Gabinete do Secretário: composto pelo Secretário de Fazenda e
Assessoria Técnica.
II. Diretoria de Receita: gerida por um Diretor de Receita, nomeado
por decreto;
a) Unidade Administrativa da Dívida Ativa: composta por Coordenador
como chefe imediato e servidores, todos nomeados com Portaria
designativa e com atribuições específicas vinculadas à Instrução
Normativa que define poderes delegados e responsabilidades da
Dívida Ativa e pelo cargo efetivo de carreirade Técnico Tributário;
b) Unidade Administrativa da Lançadoria;
c) Unidade Administrativa da Coordenação do Portal do Empresa
Fácil/RO: composta por um Coordenador nomeado por Portaria
designativa e fiscais de tributos designados para atribuição específica
do portal do Empresa Fácil;
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III. Setor de Gerência de Cobrança: subordinada à Diretoria de
Receita. É composta pelo Gerente, como chefe imediato nomeado por
Decreto com atribuições específicas regulamentada na Instrução
Normativa SEMFAZ n. 09 de 11 de abril de 2019 e outros servidores;
IV. Setor da Fiscalização Tributária: subordinado a Diretoria de
Receita. É composto pelo Coordenador da Fiscalização como chefe
imediato, nomeado por Decreto com atribuições específicas
regulamentada na Instrução Normativa SEMFAZ n. 10, de 29 de abril
de 2019 e ainda pelo corpo de fiscaisde tributos e auditores fiscais de
tributos;
V. Diretoria de Finanças (Tesouraria): é composta por um Diretor com
cargo de Tesoureiro do Município, nomeado por Decreto e demais
servidores lotados na Tesouraria;
VI. Setor de Gerência de Tesouraria: Composto por um Gerente
nomeado por Decreto, vinculado a Diretoria de Finanças; (tesouraria)
VII. Diretoria de Contabilidade: é composta pelo Contador-Geral do
Município, nomeado por Decreto como chefe imediato e demais
contadores efetivos entre outros servidores;
Parágrafo Único. No âmbito da Administração Fazendária existe
lotação

de

servidores

efetivos

ou

comissionados,

cedidos,

colaboradores e estagiários.
Seção II Das Atribuições
Art. 7º São atribuições do Gabinete do Secretário de Fazenda e
Assessoria Técnica de acordo com regulamentação específica e Lei
Orgânica do Município:
I. Coordenar e assessorar, de modo
administrativos pertinentes a Secretaria;

geral,

os

assuntos

II. Supervisionar o recebimento e distribuição dos expedientes,
encaminhadosa Secretaria;
III. Efetuar o controle dos bens móveis inventariados da secretaria;
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IV. Responsável pela publicação e veiculação da publicidade de suas
resoluções e instruções normativas;
V. Manter e atualizar os dados da Secretaria no sítio eletrônico próprio
da Prefeitura Municipal de Ariquemes, junto aos órgãos competentes,
pelas modificações necessárias nos temas de prerrogativa da Pasta;
VI. Proferir despachos e pareceres em assuntos de sua alçada, ou
por determinação da lei ou promover a delegação por meio de
Instrução Normativa a servidores;
VII. Planejar e supervisionar as
departamentos vinculadas à pasta;

atividades

relacionadas

aos

VIII. Atender e prestar informações verbais, por escrito, meio digital,
televisionado, entrevistas em qualquer canal ou mídia, “lives” em
canais da Internet, a qualquer interessados referentes à sua área de
atuação;
IX. Assessorar o Prefeito em atividades afins, no âmbito de sua
competência quando for indicado;
X. Determinar e delegar aos assessores as atribuições e
responsabilidades por meio de portaria designativa e instrução
normativa sobre as competências;
XI. Elaborar pareceres circunstanciados ou técnicos visando à sanção
ou ao veto, ou ainda durante a tramitação do projeto, quando solicitado;
XII. Indicar ao Prefeito os servidores para constituição de comissão
específicanomeada por decreto ou portaria, com ou sem remuneração
em temas específicos para tratar de assuntos como: projetos de lei,
projetos de incentivo à economia, recuperação de crédito, REFIS
(Programa de Recuperação Fiscal) ou Remissão de Tributos para
incremento de receita, para trabalho externo ou interno com entes
conveniados ou outros órgãos ou entidade ou autarquia, em qualquer
âmbito, desde que por interesse da Administração Fazendária,
atuando na matéria de prerrogativa da pasta;
XIII. Instaurar de ofício, processo administrativo para diligências
volantes ou não, em jornada ordinária ou extraordinária de trabalho,
em dia útil ou não, designando servidores para planos de ação, ou
elaboração de relatórios ou pareceres, ou diligências com ou sem
indenização, dentro da área de atuaçãodos departamentos vinculados
à pasta;
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XIV. Delegar aos assessores do Gabinete do Secretário, a produção
de pareceres e opiniões técnicas ou relatórios gerenciais, boletins,
laudos, perícias, entre outros instrumentos, de acordo com a formação
do assessor sobre os assuntos administrativos, fiscais, tributários,
econômicos, financeiros,contábeis, etc;
XV. Emitir pareceres em requerimentos submetidos ao Secretário
Municipal de Fazenda por determinação ou disposição em Lei;
XVI. Elaborar minutas de correspondências oficiais, convênios,
contratos e demais atos no âmbito de sua competência,
correspondente à secretaria;
XVII. Elaborar, organizar, controlar, despachar sobre ordem de
pagamentos e autorizar as notas de empenho ao Setor de Execução
Orçamentária;
XVIII. Autorizar e acompanhar com a tesouraria as liberações
financeiras
XIX. autorizados pelo Prefeito em atenção às despesas do Município,
fornecedores, convênios, financiamentos, parcelamentos, e matéria do
financeiro do Município;
XX. Acompanhar todos os pagamentos
ordenadores de despesa ou Prefeito;

autorizados

pelos

XXI. Indicar os servidores ao Prefeito para confeção dos Decretos de
Nomeação dos Gestores de Contrato e dos participantes de
Comissões de recebimento de serviço / materiais;
XXII. Coordenar ou delegar a Assessoria do Gabinete, o controle e a
fiscalização dos Contrato e seus gestores e de todos os processos
com fornecedores ou serviços de despesa da secretaria;
XXIII.Preparar, encaminhar e acompanhar os processos licitatórios de
origem e interesse da secretaria;
XXIV. Elaborar, autorizar as solicitações e requisições referente às
compras de materiais ou de serviços da secretaria;
XXV. Coordenar ou delegar seus Assessores do Gabinete sobre o
controle de entrada e saída de materiais, objetos, equipamentos e os
serviços contratadas da Secretaria;
XXVI.Responsabilidade solidária com o servidor “suprido”, nos
processos de Suprimento de Fundo, conforme disposição legal,
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quando necessário para aquisição de serviço ou material de consumo
da Secretaria;
XXVII. Supervisionar os gastos e a manutenção do controle de pessoal
da secretaria;
XXVIII. Responsável pelo controle, manutenção e atualização dos
cadastros econômicos/mobiliários/diversos do Sistema de Tributos;
XXIX. Coordenar, organizar, realizar a manutenção, a proteção e o
sigilo dos arquivos, documentário fiscal, tributário, contábil,
pertencentes aosdepartamentos da secretaria.
CAPÍTULO VI
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 8º A responsabilidade sobre a Dívida Ativa do Município, é comum
e concorrente entre a Procuradoria Geral do Município e a Secretaria
Municipal de Fazenda.
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Parágrafo Único. Cada Secretaria, órgão ou unidade administrativa,
dentro de suas peculiaridades, terão prerrogativa para administração,
controle, baixae supervisão da Dívida Ativa.
Art. 9º São responsabilidades da Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ:
I. Promover discussões técnicas com o Setor de Gerência de
Cobrança e com a Unidade Administrativa da Dívida Ativa, por serem
departamentos executores vinculados à Secretaria Municipal de
Fazenda - SEMFAZ, juntamente com a unidade responsável na
Procuradoria Geral do Município - PGM, responsável pela
Coordenação e Controle da Execução Fiscal, para definir as rotinas de
trabalho, os relatórios com levantamento da produção realizada, as
metas e todos os temas que envolvam a matéria sobre a recuperação
do estoque da Dívida Ativa e matérias afins para alteração, atualização
ou expansão;
II. A Unidade Administrativa da Dívida Ativa é responsável:
a) pelos levantamentos junto ao sistema de tributos dos valores
vencidos, para inscrição dos lançamentos no Livro da Dívida Ativa e
encerramento do Livro, seja parcial ou total do exercício;
b) por confeccionar e conferir os relatórios financeiros quanto ao
estoque da Dívida Ativa, de acordo com os tipos de cadastros
(mobiliário/ imobiliário / diverso); e ainda por atividade; maiores
devedores; e outros parâmetros, com indicadores de contagem de
valores a prescrever;
c) monitorar e conferir relatórios de cancelamento da Dívida Ativa;
Parágrafo único. não havendo a negociação com o parcelamento da
Dívida Ativa, a Unidade Administrativa da Dívida Ativa, deverá elaborar
toda a produção da cobrança pelo Protesto;
III. O Setor de Gerência de Cobrança dentro de suas competências
eprerrogativas é responsável:
a) pela análise das petições, autorização e controle dos acordos de
parcelamentos das dívidas vencidas inscritas como dívida ativa;
b) assinatura nas Certidões da Dívida Ativa (CDA´s);
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c) emissão das certidões de regularidade no cadastro municipal de
contribuinte de acordo com o registro do cadastro, ou seja, mobiliário,
imobiliário ou diverso, em atenção ao requerimento do contribuinte que
pode ser verbal ou por digital;
d) pela criação de estratégias e coordenação da cobrança e as
propostas administrativas amigáveis relacionada à Dívida Ativa;
e) por encaminhar memorando à Procuradoria Geral do Município, nos
autos do processo administrativo, sobre abatimento ou pagamento de
parcelamentode dívida ajuizada;
f) pelo cancelamento administrativo decorrente de decisão
administrativa irreformável pela autoridade competente de baixar o
crédito inscrito em dívida ativa.
Art. 10. Das responsabilidades da Procuradoria Geral do Município:
I. promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa,
mantendo-a atualizada, orientando às unidades executoras e
supervisionar sua aplicação;
II. Analisar e despachar em todos os processos administrativos com
finalidadede verificar e apurar se a dívida do interessado está ajuizada
ou não;
III. Analisar e emitir parecer em todos os processos administrativos
quanto à dívida prescrita ou não;
IV. A coordenação geral da cobrança executiva, como legítimo
representante da Fazenda Pública Municipal;
V . Controlar os prazos prescricionais em conjunto com a Administração
Fazendária Municipal;
VI. Providenciar com a Secretaria de Fazenda a baixa dos
lançamentosajuizados que houver levantamento de Alvará;
VII. Informar à Administração Fazendária sobre as novas legislações
e, inclusive, sobre alterações de matéria fiscal-contábil-tributária, na
legislação municipal, jurisprudências dominantes e/ou pacificadas, e
nos enunciados dostribunais superiores de observação obrigatória pela
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Administração Pública, bem como o entendimento pacificado da
Procuradoria Geral sobre assunto recorrente;
VIII. Encaminhar à Administração Fazendária, todas as decisões
definitivas ou interlocutórias, em âmbito judicial ou do Tribunal de
Contas do Estado - TCE/RO ou em qualquer outra via, que envolva as
prerrogativas da pasta;
IX. Informar à Administração Fazendária sobre honorários,
lançamentos, recebimentos, compensações e/ou remissões;
X. Extinção (baixa/cancelamento) de valor ajuizado por meio de
processo administrativo específico instaurado pela PGM decorrente de
decisão judicial irreformável;
XI. Elaborar Relatório Gerencial do exercício financeiro sobre:
a) execuções fiscais que teve êxito e penhora total ou parcial e rol dos
Alvarás;
b) listagem de quantidade e valor de execuções fiscais e suas
respectivas CDA´s por contribuinte;
c) execuções fiscais com sentença por prescrição intercorrente,
nulidade ou cancelamento da CDA, revisão parcial de CDA; valor
considerado inferior ao de alçada, erro de interessado, etc.
d) execuções fiscais que sofreram embargos no exercício financeiro;
d) ações judiciais sobre repetição de indébito, de indenização por
cobrança indevida, ausência de fato gerador, etc.
Art. 11. Das responsabilidades da Controladoria Geral do Município:
I. Prestar apoio técnico e avaliar a eficiência e eficácia dos
procedimentos de controle inerentes à presente normativa, bem como
registrar, revisar e divulgar as normas de procedimentos internos.
II. Acompanhar a fase de elaboração das Instruções Normativas do
Sistema Tributário e suas atualizações, em especial no que tange à
identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos
procedimentos de controle;
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III. Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos
procedimentos de controle inerentes do Módulo do Sistema Tributário,
podendo propor alterações nas Instruções Normativas para
aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas
Instruções Normativas;
IV. Organizar, manter e publicar o Manual de Rotinas e
Procedimentos Internos ,sempre na versão atual e vigente de cada
Instrução Normativa.
CAPÍTULO VII DOS PROCEDIMENTOS
Seção I
Da Inscrição da Dívida Ativa
Art. 12. Encerrado o prazo para pagamento do débito e, não havendo
o recolhimento do tributo no prazo definido no Código Tributário
Municipal, ou em Lei Municipal específica, poderá ser realizada a
imediata inscrição em Dívida Ativa dos lançamentos vencidos por
contribuinte.
§ 1º Independente do término do exercício financeiro, poderão ser
inscritos os débitos vencidos por semestre ou total num procedimento
em massa de todos os valores vencidos, até o 5º dia útil do mês de
janeiro do exercício subsequente.
§ 2º O “Livro de Registro das Inscrições em Dívida Ativa” poderá ser
encerrado a critério da Administração Fazendária de várias formas:
I. Por módulos ou quadrimestre;
II.

Por semestre;

III. No último dia de dezembro ou até o quinto dia útil do mês de
janeiro do exercício subsequente, utilizando como data de referência a
data limite de trinta e um de dezembro.
Art. 13. Obrigatoriamente os lançamentos de ofício, complementares e
substitutivos, exceto o carnê do IPTU, como os demais tributos
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englobados na estrutura da Dívida imobiliária, deverão ser intimados
quando inscritos em Dívida Ativa.
Art. 14. Para todos os efeitos legais considera-se como Inscrito em
Dívida Ativa todo débito vencido, registrado no rol do Livro de inscritos
em Dívida Ativa.
Parágrafo único. O Livro se mantêm atualizado em tempo real e
disponível no Portal da Transparência do Município de Ariquemes,
obedecendo inclusive, os critérios e determinações do Tribunal de
Contas de Rondônia - TCE/RO.
Art. 15. Como regra geral, os contribuintes serão notificados da
inscrição em Dívida Ativa da seguinte forma:
a) correspondência registrada, com aviso de recebimento - AR;
b) edital publicado em órgão oficial do Município;
c) livro publicado no Portal da Transparência do Município;
Art. 16. No caso de lançamento vencido ou de Dívida Ativa, poderá o
contribuinte comparecer de forma espontânea no setor de Gerência de
Cobrança para consultar os débitos pendentes para pagamento à vista,
ou optar por renovar o débito através de parcelamento, ou aderir ao
Plano de Recuperação Fiscal (REFIS), se existir lei específica em vigor.
§ 1º O contribuinte poderá emitir sua DAM ou Carnê de Pagamento
pelo
sítio
eletrônico
da
Prefeitura
de
Ariquemes
(https://ariquemes.ro.gov.br), somente quando não estiver vencido.
§ 2º É vedado o pagamento da DAM/GUIA, vencida em qualquer
instituição financeira ou cooperativa de crédito e seus postos de
atendimento.
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§ 3º Caso o contribuinte opte pelo pagamento parcelado, será
simulada a proposta de pagamento de acordo com as condições
estipuladas no artigo 94 e seguintes do CTM, consolidando o
parcelamento mediante lavratura do Termo de Acordo e Termo de
Confissão de Dívida, em duas vias, juntando documentação hábil, se
for o caso, e pagamento da 1º parcela à vista.
§ 4º O acordo será rescindido de ofício na hipótese de atraso no
pagamento de três prestações consecutivas ou mesmo vencidas
alternadas.
§ 5º O Gerente de Cobrança deverá monitorar os relatórios de
parcelamentos, para verificação de eventuais estornos ou para dar
sequência na cobrança daDívida Ativa.
§ 6º Após a confecção das CDA´s, serão encaminhadas para cobrança
junto ao Cartório de Protesto e após, à PGM para ajuizamento.
Art. 17. O Termo de Inscrição em Dívida Ativa deverá conter tanto na
CDA como no Livro de registro da Dívida Ativa os seguintes elementos:
I. Nome do devedor, e ainda se constar nos assentamentos da
inscrição, pelo tipo da inscrição, o nome do co-responsável, coproprietário, solidários, possuidores, etc.;
II. A quantia do valor devido e a fundamentação legal sobre a
cobrança dos consectários;
III. A origem e a natureza do crédito, e as disposições legais em que
sejam fundadas;
IV. A data e o número da inscrição em Dívida Ativa;
V. Se o lançamento foi por processo administrativo específico,
informar o número dos autos de origem.
Seção II

Da Cobrança Extrajudicial da Dívida Ativa.
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Art. 18. A primeira cobrança executiva da Dívida Ativa, acontece no
setor de Gerência de Cobrança, com a emissão das Guias/DAM para
pagamento da Dívida lançada no Cadastro Municipal de Contribuintes
(CMC).
Art. 19. Compete à Secretaria de Fazenda a coordenação geral da
cobrança executiva da Dívida Ativa.
§ 1º A cobrança executiva ocorre através de carta amigável.
§ 2º As dívidas vencidas sem negociação serão enviadas para
cobrança no Cartório de Protesto.
§ 3º A secretaria de fazenda realizará o acompanhamento e a
cobrança da Dívida Ativa antes de ajuizada.
Seção III

Do Parcelamento da Dívida Ativa

Art. 20. A gestão do parcelamento administrativo é competência
privativa da Secretaria Municipal de Fazenda e deve ser coordenado
através da Gerência de Cobrança, ou por quem a Secretaria de
Fazenda, por meio de regulamentação especifica, tenha delegado.
Art. 21. Além dos dispositivos do Código Tributário Municipal e da
regulamentações específicas, aplica-se as normas definidas nesta
Instrução.
Art. 22. A mera petição do devedor ou responsável legal não gera
direito antes de seu deferimento, e não garante a concessão de
eventuais benefícios legais, e ainda, não se configura transação ou
novação de dívida.
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Art. 23. Todos os parcelamentos deverão ser peticionados em
processoadministrativo fiscal digital;
Parágrafo único. O parcelamento reconhece a exatidão da certeza do
crédito a ser parcelado e concordância quanto à novação do débito,
assumindo a obrigação principal e acessória e todos os demais
consectários legais aplicados.
Art. 24. Os critérios para o parcelamento da Dívida Ativa são:
§ 1º As parcelas serão mensais e sucessivas, sendo que a primeira
deverá ser à vista, com vencimento até o próximo dia útil da data de
efetivação do parcelamento.
§ 2º Poderá ser requerido pelo Contribuinte devedor ou responsável
legal, admitindo-se a representação por mandato público ou particular.
§ 3º Deverão ser compostos por Termo de Confissão da Dívida e
Compromisso de Pagamento, irrevogável e irretratável, inclusive
obrigando sucessores e herdeiros, em qualquer grau de parentesco,
como definido no Código Civil Brasileiro.
§ 4º Distinguir os débitos por sua natureza jurídica agrupando no
mesmo acordo os créditos de idêntica natureza.
§ 5º É vedado o parcelamento de dívida do cadastro fiscal imobiliário
juntamente com as dívidas do mobiliário/econômico.
Art. 25. Os motivos para indeferimento do parcelamento, mediante
decisão administrativa em parecer fundamentado do Gerente do setor
são:
I. Descumprimento de quaisquer condições ou requisitos, previstos na
legislação de regência do parcelamento, ainda que, em decorrência de
pendência judicial ou administrativa;
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II. Impossibilidade de inscrição em Dívida ativa em virtude do não
cumprimento de dever instrumental, ainda que decorrente de
responsabilidade conjunta ou subsidiária, por parte do devedor ou
responsável legal;
III. Seja caracterizado o ânimo protelatório do devedor ou responsável legal;
IV. Haja conflito de interesses para com Município;
V. A existência presente ou futura de impugnações e recursos, no
âmbito administrativo ou judicial, relativamente ao crédito parcelado,
impede à formalização do acordo ou obriga a sua imediata rescisão;
VI. O parcelamento administrativo não poderá ser processualmente
instrumentalizado, para fins de impugnação e recurso, em âmbito
administrativo ou judicial, ainda que sob o argumento de preclusão a
eventual benefício previsto em lei, sendo obrigatório ao devedor ou
responsável legal, por ocasião da formalização do acordo, reconhecer
que tem conhecimento dos instrumentos jurídicos, aos quais, a
legislação atribui esta finalidade;
VII. O devedor ou responsável legal deverá comprovar a desistência
ou renúncia à ação judicial ou pleito administrativo, mediante
apresentação da respectiva petição ou requerimento, devidamente
protocolizado no órgão competente;
VIII. Na desistência da ação judicial, o devedor ou responsável legal
deverá arcar com as custas processuais e as despesas judiciais, bem
como oshonorários advocatícios fixados em juízo;
IX. Se o contribuinte possuir parcelamentos anteriores com parcelas
vencidase não quitadas;
Art. 26. É vedado o parcelamento nos seguintes casos:
I. Proveniente de retenção na fonte;
II. Que, após regular processo administrativo ou judicial, seja
considerado como crime contra a ordem tributária, nos termos da
legislação de regência;
III. Cobrado em processo de execução fiscal em que tenha sido
verificada, pelo juiz da causa, prova de fraude à execução ou sua
tentativa;
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Art. 27. Em todos os casos da Dívida Ativa ajuizada, serão enviados
pelo setor de Gerência de Cobrança, para manifestação da
Procuradoria.
§ 1º As Certidões de Dívida Ativa da mesma execução fiscal poderão
ser realizadas no mesmo acordo de parcelamento, vedado de
execuções distintasainda que do mesmo Cadastro e Contribuinte.
§ 2º A critério do contribuinte, poderá ser requerido novo acordo de
parcelamento da Dívida já parcelada e inadimplida, nesse caso, não
vincula outros débitos para o reparcelamento.
Seção IV

Da Cobrança Judicial da Dívida Ativa

Art. 28. A primeira cobrança amigável da Dívida ativa, acontece no
setor de Gerência de Cobrança, com a emissão das Guias/DAM para
pagamento da Dívida lançada no Cadastro Municipal de Contribuintes
(CMC).

Seção V
Da Prescrição da Dívida Ativa.
Art. 29. O reconhecimento da prescrição de crédito tributário no
âmbito judicial ou a não interposição do recurso contra a decisão
judicial que a tenha reconhecido dar-se-á de acordo com os
procedimentos previstos nesta instrução obedecendo os seguintes
trâmites:
I. O processo será recebido pela Procuradoria para verificar se
decorrido o prazo prescricional de crédito tributário inscrito em Dívida
ativa, devidamente ajuizado, poderá ser realizado o pedido de extinção
do processo judicial mediante parecer e homologação do Procurador;
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II. É prerrogativa da Procuradoria Geral do Município realizar as
buscas necessárias para verificar se houve algum elemento que
suspendeu ou interrompeu a prescrição e para qualquer revisão em
lançamentos na CDA sefor o caso;
III. Em caso todos os casos, os processos serão instruídos com
Parecer do Procurador Geral ou por servidor designado, sobre a
matéria de direito e a possibilidade da extinção definitiva do crédito
tributário ou não tributário;
IV. Ao final serão tramitados à Unidade da Dívida Ativa para
procedimentos no sistema tributário referente o cancelamento junto ao
conta corrente da inscrição municipal, conforme Lei nº. 6.830, de 22 de
setembro de 1980.
Art. 30. A PGM analisa sobre a interrupção de prazos da seguinte forma:
I. Pela citação pessoal do devedor feita judicialmente ou pela
notificação administrativa;
II. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
III. Pela apresentação de documentos comprobatórios da Dívida, em
juízo de inventário ou concurso de credores;
IV. Parcelamento da dívida ou qualquer ato inequívoco ainda que
extrajudcial,que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Parágrafo único. A Procuradoria caso entenda seja necessário ou
não interposição de recurso contra a decisão que reconhecer a
prescrição, deverátramitar os autos a Unidade Administrativa da Dívida
Ativa com ParecerFundamentado.
Seção VI

Da Baixa da Dívida Ativa

Art. 32. A baixa de créditos tributários inscritos em Dívida ativa se fará por:
I. Pagamento integral do crédito tributário;
II. Pelo abatimento ou anistia com previsão legal;
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III. Pela dação em pagamento;
IV. Compensação;

V. Pelo cancelamento por processo administrativo ou judicial com
decisãoadministrativa irreformável ou transitada em julgado.
§ 1º O processo administrativo fiscal digital será recebido na Unidade
da Dívida Ativa para realizar o cancelamento, alimentar o sistema
informando o motivo “Decisão Administrativa Irreformável, número de
processo e parecer.
§ 2º Da Dívida em cobrança no âmbito judicial transitado em julgado,
ou a não interposição do recurso contra a decisão judicial tem o
processo

administrativo

fiscal

instaurado

com

justificativa

e

documentos para instrução do Procurador-Geral.
§ 3º Após a manifestação e homologação da Procuradoria com as
devidas

fundamentações,

será

tramitado

para

a

Unidade

Administrativa da Dívida Ativa para a baixa no Sistema de Gestão da
Administração Tributária.
§ 4º A baixa/cancelamento, poderá ser manual ou não, observado o
lançamentos e/ou a revisão parcial ou total da CDA, conforme o caso.
§ 5º Compensação de débito em Dívida Ativa com crédito da Fazenda
Pública resulta de ingresso de valores ou bens, como fato permutativo
dentro do patrimônio do ente público.
§ 6º No caso de anistia, remissão e abatimentos, o saldo dos direitos a
receber ou parte dele, se toma efetivamente não exigível e, no caso
dos cancelamentos, ou seja, quando se esgotaram sem sucesso os
meios

possíveis

de

cobrança

por

determinações

judiciais

ou

administrativas, a baixa da conta de direito a receber deve ser feita
tendo como contrapartida conta redutora.
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§ 7º Os recebimentos em bens ou direitos que configurem a quitação
da Dívida Ativa, nos termos previstos em textos legais, devem refletirse pela baixa do direito inscrito em Dívida ativa e reconhecimento de
receita orçamentaria, como a incorporação do bem ou direito
correspondente com reconhecimento de despesa orçamentaria,
independente de sua destinação, qualquer que seja o recebimento não
poderá acarretar prejuízo na distribuiçãodas receitas.
§ 8º A Unidade Administrativa da Dívida Ativa deve inserir despacho
com os procedimentos realizados e relatório de sistema em anexo,
informa a PGM para ciência, encerra e arquiva o processo.
Seção VII
Da Revisão de Lançamento
Art. 33. O contribuinte, mediante petição em processo administrativo
específico para ser revisão lançamentos de tributos por:
a) erro de lançamento: erro na digitação, erro em migração de sistema
e similares;
b) erro na fixação da base de cálculo apurada pela Autoridade Fiscal;
c) em processo que após o requerimento de baixa da inscrição fiscal,
por erro sistêmico ou por ter sido suspensa inscrição sem a baixa
efetiva, e foram lançados de ofício e/ou em massa novos lançamentos
sem fato gerador;
d) em casos que se verifica e comprova a duplicidade do lançamento
do Crédito Tributário (CT).

Art. 34. Nos casos de erro na fixação da base de cálculo apurada pela
Autoridade Fiscal deverá o Fiscal designado ao lançamento, realizar os
atos e procedimentos administrativos do início ao fim, e formalizar a
revisão com o fim da extinção do crédito tributário ou não tributário
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mediante seu relato decisório em relatório fiscal devidamente
fundamentado.
Seção VIII

Do Controle da Dívida Ativa.

Art. 35. O controle da dívida ativa objetiva acompanhar a higidez dos
cadastros para a efetiva cobrança dos valores lançados pela Fazenda
Públicaou por aqueles delegados ao lançamento.
§ 1º Unidades administrativas e setores de fiscalização quando
delegada ao lançamento de dívida tributária e não tributária, em
processo administrativo fiscal, são imbuídos de autorizar e criar
cadastros e possuem prerrogativa além de fiscalizar a atividade e de
aplicar a sanção (auto de infração) por
descumprimento da legislação é responsável pela alimentação de
todas as informações obrigatórias para a efetividade da cobrança do
lançamento.
§ 2º É competência privativa da Secretaria de Fazenda por meio dos
servidores efetivos do corpo da Fiscalização Tributária, servidores
delegados em regulamentação específica com tal atribuição, e aqueles
definidos por Lei, realizar a extinção da Dívida ativa com o
cancelamento no Sistema de Tributos, para efeitos legais, conforme
decisão administrativa emitida emparecer fundamentado.
§ 3º Fica vedada a realização de cancelamento de qualquer numerário
inscrito em Dívida Ativa ou não, lançado no Sistema de Tributos, sem
processo administrativo e respectiva decisão fundamentada, sob pena
de responsabilidade funcional e demais penalidades civis e criminais.
Art. 36. Para o efetivo controle do estoque da Dívida Ativa, deverá
buscar

a

permanente

manutenção

do

cadastro

municipal

de

contribuinte alimentado e atualizado com os elementos obrigatórios
para a pretensão da cobrança.
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Parágrafo único. A Fazenda Pública provocará cada Secretaria que
tem a tutela, o poder de autorizar e de fiscalizar determinada atividade,
para manter o cadastro atualizado.
Art. 37. Se a dívida já tiver saído da esfera da cobrança administrativa
e tiver ajuizada, caberá à Procuradoria Geral do Município se reportar
à Secretaria que cause óbice ou margem de prejuízo.

Seção IX

Das Certidões de Dívida Ativa
(CDA)

Art. 38. A Unidade Administrativa da Dívida Ativa irá inserir os
lançamentos por tipo de espécie tributária e de acordo com o cadastro
para a confecção daCertidão da Dívida Ativa (CDA).
Art. 39. Poderá a Procuradoria inserir na petição da Execução Fiscal a
quantidade existente de CDA´s do mesmo contribuinte inclusive para
afastar decisões judiciais que extinguem a ação por valor inferior ao
definido como alçada no judiciário.
Art. 40. O recebimento dos valores contidos na CDA deverão ser
recebidos através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM).
Parágrafo único. Em situações específicas relacionadas aos registros
contábeis, poderá a Unidade Administrativa da Dívida Ativa realizar a
compensação de valores sem movimento de caixa com finalidade de
baixa.
Art. 41. A PGM abrirá processo administrativo específico, com
despacho e relação

de CDA´s

que

homologou

como

“valor

antieconômico” e ao final reportar a Unidade Administrativa da Dívida
Ativa para a realização dos procedimentos no Sistema de Tributos.
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Art. 42. Ressalvado os casos de autorização legislativa, não se
efetuará o recebimento de créditos inscritos na Dívida Ativa com
dispensa de multa de mora e juros de atualização monetária.
Art. 43. É prerrogativa do Secretário de Fazenda editar Instrução
Normativa, Resolução, ou qualquer outro ato administrativo para
regulamentar o rol de atribuições, competências e responsabilidades
dos servidores que irão atuar na Unidade Administrativa da Dívida
Ativa.
Parágrafo único. Os profissionais serão nomeados por portaria
vinculativa à Instrução ou Resolução, devidamente publicada.
Art. 44. A Procuradoria realizará o controle e monitoramento das
CDAS nos seguintes casos:
a) em todos os casos de demanda Judicial;
b) nos casos de prescrição, remissão dos débitos por valor ínfimo ou
antieconômico e situações congêneres;
c) nos casos de revisão, cancelamento ou extinção de valores por
decisão judicial ou quando o Procurador Geral decide pela desistência
ou renúncia fundamentada na sequência à ação judicial;
d) concessão/cancelamento de consectários indevidos;
e) honorário, inclusive nos casos de Dívida ajuizada e autorizada ao
parcelamento;
f) revisão de honorários, lançamento de diferença, substituição,
complementação compensação ou restituição.
Seção X
Dos débitos Decorrentes de Descumprimento de Obrigações
Administrativas
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Art. 46. A pasta gestora do contrato com o fornecedor, deverá
instaurar o processo administrativo para apuração da infração, ou
inserir o Parecer Decisório do Prefeito, e a publicação do mesmo no
próprio processo da contratação, com despacho contendo

as

informações referente razão socialda empresa fornecedora, CNPJ, nº
da inscrição municipal, descrição da síntese da infração apurada, base
legal para a punição/multa administrativa, valor da multa administrativa
e data de vencimento.
Art. 47. A tutela para encerrar, arquivar, dar manutenção ou revisar os
processos físicos ou digitais, com débitos decorrentes de infração
administrativa à Lei de Licitação serão de competência da Secretaria
gestora do Contrato.
Seção XI

Dos
Débitos
Ressarcimento

Decorentes

de

Art. 48. Serão inscritos em Dívida ativa, os débitos não tributários após
o vencimento referente:
I. Lançamento requerido pelo servidor ou agente público em
processos administrativos que declara sua vontade de pagamento e/ou
devolução de valores referente a multa, restituição de valor por dano,
etc;
II. Débito constituído em processo de Sindicância, processo
Administrativo Disciplinar - PAD, processo instaurado pela PGM com
Sentença Definitiva do TCE-RO.
Art. 49. A tutela para encerrar, arquivar, dar manutenção ou revisão
dos processos físicos ou digitais, com débitos decorrentes de
ressarcimento serão arquivados no dossiê do servidor ou agente
público na Diretoria de Gestão deRecursos Humanos.
Seção XII

Dos Débitos referente a Auto de Infração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 50. A Secretaria de origem, competente para a lavratura do auto
de infração, e Adminitração Fazendária, devem observar:

§ 1º Realizar lançamento de auto de infração no Sistema de Tributos e
a notificação de lançamento;
§ 2º Nos casos que o Contribuinte não for notificado pessoalmente ou
se negar assinar o Auto de Infração, deverá a Secretaria de Origem
seguir os seguintes trâmites:
a) Notificação através do Correio com Aviso de Recebimento (AR);
b) Publicação por edital no sitio da Prefeitura no endereço eletrônico
www.ariquemes.ro.gov.br;
c) Publicação por edital no Diário Oficial dos Municípios ou equivalente.
§ 3º A secretaria de origem que não for habilitada para realizar upload
(carregamento de arquivos) no site da Prefeitura, deverá encaminhar à
Unidade Administrativa SEMPOG/Departamento de Tecnologia de
Informação (DTI) para sua publicação.
§ 4º Caso o contribuinte, após a Notificação do Lançamento não efetue
o pagamento nos prazos legais, e esgotado os prazos do contencioso
administrativo para Impugnação, conforme lei específica, ou após a
lavratura do Termo de Revelia
processo referente à

pela Secretaria de Origem, o
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lavratura do auto de infração deverá ser encaminhado à Unidade
Administrativa da Dívida Ativa para inscrição da Dívida no Livro de
Registro deinscritos em Dívida Ativa e consequentemente, publicidade
no portal da transparência, para efeito de notificação do termo de
inscrição.
§ 5º Nos casos que na lei específica não tenha as disposições sobre o
contencioso administrativo da infração definida no auto, e tampouco
tenha sido regulamentado o tema em Decreto, será utilizado
respectivamente como norma subsidiária os procedimentos do Código
Tributário Municipal e Código Tributário Nacional.

CAPÍTULO VIII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 51. Outras recomendações e responsabilidade não mencionadas
nesta Instrução Normativa

deverão ser observadas

no CTM,

subsidiariamente, o Decreto Federal nº 70.235, de 6 de março de 1972
e demais legislações em vigor.
Art. 52. Esta instrução deverá ser atualizada sempre que fatores
organizacionais, legais e técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a
sua adequação aos requisitos do Manual de Elaboração de Normas,
bem como manter o processo de aprimoramento e modernização.
Art. 53. Esta instrução normativa entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Ariquemes/RO, 23 de novembro de 2020.
Antônio Sousa Mendonça
Secretário
de
Fazenda
Decreto n. 14.790/2018.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 009/SEMFAZ/2020 SISTEMA DE
TRIBUTOS - STB
STB-02

“Regulamenta a inscrição no
cadastro municipal de
contribuintes, no
cadastro mobiliário, e a tutela,
controle,manutenção
e
baixa
da inscrição. por
meio digital e eletrônicos na
forma disposta nesta instrução.”

Versão: 01
Data

de

elaboração:

23/11/2020

Ato

de

Aprovação 16/12/2020
Unidade Administrativa Responsável: Diretoria de Receita Municipal

O Secretário de Fazenda do Município de Ariquemes no
uso de suas atribuições, conforme disposto no Art. 8º e Art. 312 da Lei
Municipal de nº 2.116, de 21 de dezembro de 2017 e alterações, baixa
a presente InstruçãoNormativa, nos seguintes termos:
CONSIDERANDO estabelecer suas próprias normas de
rotinas internas e procedimentos de controle, com observância à
legislação aplicável a cada matéria a ser normatizada.
CONSIDERANDO o agrupamento das atividades e

o

detalhamento das rotinas de trabalho de forma sistemática, a fim de
facilitar e assegurar as atividades do controle interno, o êxito do ato e
procedimento administrativo, a impessoalidade e a segurança jurídica.
CONSIDERANDO

a

unicidade

nos

procedimentos

operacionais, com a definição de rotinas para a formalização da
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inscrição do Cadastro Mobiliário/Econômico, que abrange empresas,
sociedades de serviços, profissionais liberais, autônomos e veículos
visando dentre as prerrogativas da Fazenda Pública Municipal
organizar, disciplinar os métodos de registro e atendimento ao
contribuinte, e ainda orientar os servidores da unidade quanto aos
procedimentos a serem adotados no desempenho de suas funções.
CONSIDERANDO o direito-dever do Município de controlar,
com opoder de polícia que lhe é conferido para todas as atividades no
âmbito de suabase territorial.
CONSIDERANDO a prerrogativa de fiscalizar e autorizar
toda e qualquer atividades no seu território, em virtude da segurança,
higiene,

localização,

uso

e

ocupação

do

solo,

horário

de

funcionamento, sossego público, saúde pública.
CONSIDERANDO que é ato-condição do Município o
poder-dever de exigir a todos que pretendam exercer ou exerçam
qualquer atividade, comercial ou não, com ou sem fins lucrativos,
religiosas, desportivas, e congêneres, com determinação da lei para
outorga de licença ou não, com incidência de tributo ou não não, que,
devem possuir inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes
(CMC).
CONSIDERANDO o exercício do Poder de Polícia da
Fiscalização Tributária que se manifesta mediante ação regular e
permanente da fiscalização municipal, controlando e disciplinando as
atividades econômicas e sociais, visando, em razão do interesse
público, a segurança, a tranquilidade pública, o ordenamento urbano,
o meio ambiente e os direitos coletivos, com emissão ou não de
licença.
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RESOLVE baixar a seguinte INSTRUÇÃO NORMATIVA
SEMFAZ N.º 009/2020 - SISTEMA DE TRIBUTOS/STB - 02 nos
seguintes
termos:

CAPÍTULO I DA
FINALIDADE
Art.

1º

Instituir

a

normatização

do

Sistema

de

Tributos

consubstanciada no conjunto de atividades desenvolvidas pela
Secretaria para o controle e a manutenção das inscrições no Cadastro
Municipal de Contribuintes (CMC) especificamente sobre o Cadastro
Mobiliário ou Econômico sob tutela da Secretaria de Fazenda.
Parágrafo Único. Cada Secretaria, órgão ou unidade administrativa
observará suas prerrogativas no controle, manutenção, fiscalização e
inclusive manualização dos cadastros de sua tutela.
CAPÍTULO II DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º Abrange todas as unidades e secretarias da estrutura
administrativa noâmbito do Poder Executivo Municipal, direta e indireta,
autárquico e fundacional.
CAPÍTULO IIIBASE LEGAL
Art. 3º O fundamento jurídico encontra-se respaldado nos seguintes
dispositivos:
I. Constituição Federal;
II. Código Tributário Nacional;
III. Código Civil Brasileiro;
IV. Lei Complementar nº 116/2003;
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V. Lei Municipal nº 2116 de 21 de dezembro de 2017 e suas
alterações. Institui o novo Código Tributário do Município de Ariquemes
e dá outras providências;
VI. Lei Municipal nº 2117 de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre
imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN), e nota fiscal de
serviço eletrônica (NFS-e) e dá outras providências;
VII. Código de Posturas;
VIII. Plano Participativo Diretor;
IX. Instrução Normativa SEMFAZ nº 09, de 11 de abril de 2019.
Delega poderes das funções administrativas do cargo de Gerência de
Cobrança pertencente à estrutura administrativa da Secretaria
Municipal de Fazenda e dá outras providências. Publicada 18 de Abril
de 2019, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, ANO
X, Nº 2441; e
X. Demais legislações pertinentes ao tema.
CAPÍTULO IVCONCEITOS
Art. 4º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:

I. Inscrição Municipal: Compreende o registro da abertura referentes
ao cadastro de autônomo, empresa, profissional liberal, sociedades de
serviços, veículo condomínios residenciais:
a) autônomos: É a pessoa física que exerce por conta própria
atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não,
sem relação de emprego (vínculo empregatício) e assumindo seus
próprios riscos. A sua forma de prestar serviços é eventual e não
habitual. São autônomos os permissionários pessoas físicas para
atividade de táxi e mototaxi, ambulantes,artesãos, etc;
b) profissionais liberais: são aqueles de nível técnico ou tecnólogo e
superior que possuem registro em uma ordem ou conselho
profissional regulamentado sendo o único que pode exercer
determinada atividade.

567

568

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

c) veículos com atividade de serviço de transporte municipal (frete) no
território de Ariquemes, conforme a Lei Municipal nº 1470/2009 e
demais dispositivos municipais;
II. Cadastro Econômico ou Mobiliário: é formado pelo conjunto de
inscrições de contribuintes sediados no Município, inclusive aqueles
com sede ou ponto de referência provisórios, ou mesmo sediados em
outros municípios que eventualmente prestam serviço dentro do
território de Ariquemes. É aquele para registro de todos os dados
cadastrais e fiscais de pessoas físicas ou jurídicas (inclusive holding,
condomínios, veículos, estações de energia) de direito público ou
privado, que exercem atividade econômica, financeira, social,desportiva,
religiosa, com ou sem finalidade lucrativa ou econômica e demais
atividades afins em todo o território do Município de Ariquemes.
II. Cadastro Diverso ou eventual ou de contribuinte: é formado por
pessoa física ou jurídica, na qual deseja realizar um lançamento de
tributo ou preço público, auto de infração ou outro valor não tributário, e
que se efetua somente com o pagamento do Documento de
Arrecadação Municipal(DAM) por força de norma legislativa. A
“inscrição eventual” no Cadastro Diverso/Eventual tratada no Sistema
de Tributos, também atende para finalidade de emissão de nota fiscal
de serviço avulsa eletrônica (NFSA-e) ou para emissão de Certidão de
Regularidade de Contribuinte. Os Fiscos Municipais ou outras
unidades administrativas, ou aquele que “delegado” por norma
regulamentar específica, criar novas inscrições de caráter provisório ou
esporádico com finalidade que antecipa a inscrição definitiva no
Cadastro Mobiliário. De acordo com a funcionalidade de cada software
pode receber a nomenclatura diferente, mas a característica desse
cadastro é que ela difere do Econômico e do Imobiliário.O
corrente contido

nas inscrições

Diverso/Eventual/Contribuinte
para

reúne

todos

do
os

conta

Cadastro
lançamentos

o Nome/Razão social ou CPF/CNPJ informado, sendo

ideal para a emissão da Certidão AMPLA de regularidade fiscal no
município.

CAPÍTULO V

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
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Seção I Hierarquia da Estrutura
Art. 5º Compõe a Diretoria de Receita Municipal:
I. O Diretor como autoridade administrativa responsável por toda a
Diretoria e suas unidades vinculadas, sendo um cargo comissionado
por nomeação do Prefeito através de Decreto:
a) Unidade Administrativa da Dívida Ativa: composta por um
Coordenador como chefe imediato e servidores nomeados através de
portaria designativa e com atribuições específicas definidas em norma
regulamentadora e ainda por servidor de carreira no cargo de Técnico
Tributário;
b) Unidade Administrativa da Lançadoria: Por ordem do Diretor de
Receita, promove os lançamentos dos processos que o Município é o
Contratante, as devidas retenções na fonte, os lançamentos das taxas
e impostos de ofício e em massa.
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c) Unidade Administrativa da Coordenação do Portal do Empresa
Fácil/RO: composta por um Coordenador nomeado através de Portaria
designativa e fiscais de tributos designados para atribuição específica
do portal do EmpresaFácil;
II. Setor de Gerência de Cobrança: subordinada à Diretoria de
Receita. Possui como chefe e autoridade superior o Gerente, servidor
nomeado através de Decreto. As atribuições específicas do cargo
estão dispostas na Instrução Normativa SEMFAZ n. 09 de 11 de abril
de 2019.
III. Setor da Fiscalização Tributária: subordinado à Diretoria de
Receita. Possui chefe imediato subordinado ao diretor de receita,
devidamente nomeado através de Decreto ao cargo de “Coordenador
da Fiscalização” e suas atribuições específicas estão definidas na
Instrução Normativa SEMFAZ
n. 10, de 29 de abril de 2019. De acordo com a Lei Municipal n. 2143
de 11 deabril de 2018 é composto por servidores de carreiras no cargo
de fiscais de tributos e de auditores fiscais de tributos;
Parágrafo único. Em todo o âmbito da Diretoria de Receita, estão
servidores

servidores

efetivos

ou

comissionados,

cedidos,

colaboradores e estagiários.
Seção II Das atribuições

Art. 6º São atribuições da gestão da Diretoria de Receita:
I.

Coordenar e assessorar, de modo
administrativospertinentes à Diretoria;

geral,

os

assuntos

II. Supervisionar o recebimento e distribuição dos expedientes,
encaminhados à Diretoria;
III. Autorizar publicação e veiculação da publicidade de suas
Resoluções e Instruções Normativas;
IV. Controle e manutenção das informações de origem da DIREM no
sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Ariquemes, com as
modificações necessárias quando for o caso, dentro de suas
prerrogativas;
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V. Proferir despachos e pareceres em assuntos de sua alçada, ou por
determinação da lei ou promover a delegação por meio de
Instrução Normativa a servidores;
VI. Planejar e supervisionar as atividades relacionadas ao setor de
fiscalização tributária, Gerência de Cobrança e as unidades
administrativas vinculadas;
VII. Atender e prestar informações verbais, por escrito, meio digital,
televisionado, entrevistas em qualquer canal ou mídia, “lives” em
canais
da Internet, a qualquer interessados referentes à sua área de
atuação,quando delegadas;
VIII.
Determinar e delegar aos assessores as atribuições e
responsabilidades por meio de portaria designativa e Instrução
Normativa sobre as competências, quando delegado;
IX. Elaborar pareceres circunstanciados ou técnicos, quando solicitado;
X. Emitir relatórios relacionados a arrecadação;
XI. Instaurar de ofício processo administrativo para diligências
volantes ou não, em horário ordinário ou extraordinário de trabalho,
em dia útil ou não,designando servidores para planos de ação, ou
elaboração de relatórios ou pareceres, ou diligências com ou sem
indenização, dentro da área de atuação dos departamentos
vinculados a Pasta;
XII. Delegar aos servidores, colaboradores e estagiários vinculados a
DIREM para produção de pareceres e opiniões técnicas ou
relatórios gerenciais, boletins, laudos, perícias, entre outros
instrumentos, de acordo com a formação do profissional do setor
sobre assuntos administrativos, fiscais, tributários, economicos,
financeiros, contábeis, etc.;
XIII.

Emitir pareceres de acordo com disposição em Lei;

XIV. Minutar correspondência oficial no âmbito de sua competência,
correspondente a Secretaria;
XV.

Elaborar, organizar, controlar, despachar sobre ordem de
serviço de prerrogativa do departamento;
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XVI. Indicar os servidores lotados e com vínculo na DIREM quanto à
escala, plantões, atividades internas e externas, cursos,
capacitações, oficinas, e qualquer assunto de interesse e
prerrogativa do Setor;
XVII. Autorizar e controlar sobre a frota dos veículo do Departamento
relacionado a gastos, manutenção, requisições, entrada e saída;
XVIII. Controlar ou delegar função sobre o controle de entrada e
saída de materiais, objetos, equipamentos e os serviços do setor;
XIX. Atuar no controle, manutenção e atualização dos cadastros
econômicos/mobiliários/diversos do Sistema de Tributos de
prerrogativa da DIREM;
XX. Atuar para a manutenção, a proteção e o sigilo dos arquivos,
documentário fiscal, tributário, contábil, pertencentes aos
departamentosda pasta;
XXI. Emitir os relatórios gerenciais no Sistema de Tributos referente
os cadastros de sua responsabilidade para controle, manutenção,
reorganização, etc.

CAPÍTULO VI
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 7º A responsabilidade sobre as inscrições do Cadastro Municipal
de Contribuintes e Cadastro Mobiliário do Município, quanto às
informações e elementos obrigatórios para o Fisco e toda a matéria
correlacionada que necessita da inscrição é da Secretaria Municipal de
Fazenda.
Parágrafo único. Cada Secretaria, órgão ou unidade administrativa
dentro de suas prerrogativas realização os devidos registros nos
assentamentos da inscrição de sua tutela e supervisão para controle,
alteração e baixa.
Art. 9º São responsabilidades:
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I. Da Unidade Administrativa da Dívida Ativa:

a) concorrentes com demais unidades serão obrigados alimentar na
inscrição sobre a atuação que realizou por meio de processo
administrativo fiscal ou apenas do ato ou procedimento
administrativo dentro de suas prerrogativas. Podendo ser em
casos que instaurou de ofício o processo, ou por que o processo
foi tramitado para que desse sequência.
b) em todos os casos que precisar ser inserida informação da qual
realizou olevantamento;
c) nos casos que a alimentação na inscrição no sistema exige por
força da lei a cobrança de tributo ou que se verifica uma infração
administrativa vinculada para realização do auto de infração,
deverá por meio de despacho reportar a situação para que
membros da Fiscalização Tributária realize os procedimentos
necessários;
d) Levantamentos, confecção, conferência de relatório ou
informações para controle, alimentação no sistema de tributos, de
ofício pela Administração Pública ou a requerimento do
contribuinte são consideradas comum entre todas as unidades da
Diretoria de Receita, desde que delegadas em ordem de serviço
ou processo administrativo específico;
e) Controlar e conferir relatórios de inscrições para fins de baixa de
ofício ou não, desde que desde que delegadas em ordem de
serviço ou processo administrativo específico;
II. Do Setor de Gerência de Cobrança:
a) Controlar e manter atualizado a cada atendimento, os parâmetros,
elementos e informações nas inscrições do cadastro eventual;
b) Levantamento, confecção, conferência de relatório ou informações
para controle, alimentação no sistema de tributos, de ofício pela
Administração Pública ou a requerimento do contribuinte por ser
matéria comum entre todas as unidades da Diretoria de Receita, desde
que delegadas em ordem de serviço ou processo administrativo
específico;
c) Controlar e conferir relatórios de inscrições para fins de baixa de
ofício ou não da inscrição, desde que, delegadas em ordem de serviço
pelo chefe imediato;
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III. Do Setor de Fiscalização Tributária:

a) Gerenciar, organizar, alimentar, buscar informações, alterar e baixar
inscrições no cadastro mobiliário e até mesmo no cadastro
eventual/diverso, ainda que não forem provocados por ordem de
serviço ou processo específico, nas inscrições de tutela de fiscalização
do Setor;
b) Confeccionar relatórios e informações para perseguir a manutenção
dos cadastros de sua prerrogativa;
c) Provocar o contribuinte ou outra unidade administrativa ou
secretaria para atualizar a inscrição desatualizada ou vaga de
informações ou mesmo prestarinformações;
d) Gerenciar e manter atualizado o banco de dados dos contadores e
escritórios de contabilidade.
CAPÍTULO VII DOS PROCEDIMENTOS
Seção I
Da Inscrição no Cadastro Mobiliário

Art. 8º Ficam obrigadas a efetuar inscrição no Cadastro Municipal de
Contribuintes - CMC e/ou a inscrição do cadastro mobiliário todas as
pessoas físicas ou jurídicas que possuem estabelecimento para
exercício de qualquer atividade, habitual ou periódica, com ou sem fins
lucrativos, em área urbana ou rural, inclusive nos casos que a empresa
tem sede e/ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -CNPJ em outro
município mas que, se estabeleceu ou presta serviço em Ariquemes,
seja de forma definitiva ou periódica.
§ 1º A Secretaria de Fazenda identificará a inscrição por tipo de
cadastro, e sua natureza em face da prerrogativa do Fisco Municipal.
§ 2º As inscrições referem-se ao registro para fins fiscais e alcança
estabelecimentos e/ou atividades de acordo com uso, tipo ou
características.
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§ 3º São consideradas inscrições distintas com mesmo CPF ou CNPJ
com atividades para fins de agência, depósito, escritório, oficina,
garagem, ponto de referência, ou qualquer dependência, exceto filial
que é necessários obrigatório o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
-CNPJ.
§ 4º As inscrições podem ocorrer e destacar circunstância de serviço
ou não, de sua natureza, de período de execução (habitual/eventual).
Art. 9º As declarações prestadas pelos contribuintes ou responsáveis
no ato da inscrição ou da atualização dos dados cadastrais, são de
sua inteira responsabilidade, não implicando sua aceitação pela
Fazenda Municipal, que as poderá rever a qualquer época,
independentemente de prévia ressalva ou comunicação. Será nula a
inscrição ou alteração efetuada com informações falsas, erros ou
simulação, respondendo o contribuinte ou responsável pelos prejuízos
causados ao poder público e a terceiros.
Art. 10. A inscrição é realizada por meio de um requerimento padrão
específico no sistema informatizado “e-PROC” ou no Sistema do
Empresa Fácil Rondônia, devendo apresentar todas as informações
consistentes, e se for o caso, pedido simultâneo para alvará de
localização e funcionamento parasua permanência no Município.
Parágrafo único. O requerimento está disponível no site da Prefeitura
(www.ariquemes.ro.gov.br) e seu preenchimento não pode conter
rasuras, erros, divergência de informações ou assinatura diferente do
documento de identificação com foto apresentado.
Seção II

Da Documentação

Art. 11. Todos os modelos de requerimento padrão para as petições
citadas nesta instrução normativa, estão disponibilizadas no sítio
eletrônico da Prefeitura de Ariquemes.
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Art. 12. A inscrição das pessoas físicas solicitada de forma eletrônica e
digital pelo contribuinte, e/ou responsável técnico, ou Procurador
Outorgado junto à Fiscalização Tributária, subordinada à Diretoria de
Receita, ocorre mediante apresentação dos seguintes documentos:
I. Para pessoa física (profissional autônomo, profissional liberal):
a) requerimento padrão, assinatura conforme apresentação do
documentode identificação com foto;
b) consulta prévia expedida pelo Município através da
Diretoria dePlanejamento Urbano (DIPUR);
c) documento de identificação: RG, CPF ou CNH. Se profissional
liberal obrigatório a carteira de registro na classe do conselho
responsável;
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d) comprovante de residência atual;

e) certificado livre nos casos do profissional autônomo;
f)

certificado ou diploma reconhecido pelo MEC nos casos de
tecnólogo ouprofissional;

§ 1º Nos casos que concomitante a inscrição municipal é necessário a
autorização ou licença de poder de polícia com as finalidades da
outorga de licenças para localização e funcionamento apresentar:
a) contrato de locação ou propriedade do imóvel do estabelecimento;
b) certidão negativa de débito do imóvel do estabelecimento ou ficha
de inscrição fiscal imobiliária ou Licença do Habite-se;
c) certificado de aprovação do Corpo de Bombeiro Militar de
Rondônia(CBM-RO);
d) declaração de horário de funcionamento;
e) contrato de prestação de serviços contábeis, quando for o caso.
f) se o contador ou empresa contábil for de outro município, juntar o
Alvará,RG e CPF;
§ 2º Se o estabelecimento estiver em área pública, de preservação ou
reserva

ambiental,

área

de

doação,

bairro/loteamento

sem

regularização e similares no âmbito Municipal, apresentar autorização
do Setor de Regularização Imobiliária;
§ 3º Não será autorizado atividade em estabelecimento que requer
inscrição no Cadastro Mobiliário, quando estiver em área de invasão,
em litígio de usucapião, área pública de ente estadual ou união sem
documento específico comprobatório do vínculo, ou de qualquer outra
forma quando não apresentao comprovante do vínculo com o imóvel,
inclusive o MicroempreendedorIndividual.
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§ 4º Para atividade de idêntica atuação ou ramo, estabelecidas ou a se
estabelecer no mesmo local ou estabelecimento, independente de
pessoa física ou jurídica deverão obedecer o seguinte:
a) uma inscrição no Cadastro Mobiliário para cada empresa, ou
sociedade deserviços, ou
profissional liberal, ou autônomo;
b) perfeita identificação de cada atividade com no mínimo razão social,
CNPJe nome fantasia;
c) área em metros quadrados (m2) de acordo com sua delimitação e a
indicação do local por sala ( a, b, 1, 2), piso (térreo, 1º, 2º), andar
(térreo, 1º, 2º), numeração, ala, bloco, etc. Indicada no campo de
“Complementos” quando CNPJ ou no Contrato de Locação quando
pessoa física;
d) instrumento que comprova o vínculo de prestação de serviço com a
empresa, ou sociedade de serviços, ou profissional liberal, ou
autônomo;
e) certificado do CBM-RO de toda a área vistoriada e aprovada ou um
certificado do CBM-RO para cada um de forma individualizada com a
devida identificação.
§ 5º Vedado estabelecimento prestador de serviço, comercial,
industrial ou de qualquer natureza, a função social urbana dos
condomínios é apenas residencial.
§ 6º Em todos os casos que o profissional técnico de contabilidade,
contador ou escritório de contabilidade buscar informação ou
peticionar, de

forma verbal ou eletrônica, junto a Secretaria de

Fazenda, será obrigatório apresentar seu vínculo como técnico
responsável através do Contrato de Prestação de Serviços Contábeis;
§ 7º Nos casos do profissional “office-boy”, deve apresenta procuração
públicaou particular, assinada por certificado digital ICP-Brasil ou com
reconhecimento de firma em Cartório e o documento de identificação
tais como RG e CPF ou CNH, conforme cláusula de sub-rogação de
poderes no Contrato firmado;
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II. Nos casos de pessoa jurídica que não ingressaram no Portal do
EmpresaFácil Rondônia:
a) requerimento padrão, assinatura
documento deidentificação com foto;

conforme

apresentação

do

b) consulta prévia expedida pelo município através da Diretoria de
Planejamento Urbano (DIPUR);
c) estatuto registrado em Cartório;
d) ata de constituição da instituição/entidade registrado em Cartório;
e) RG e CPF ou CNH do presidente e vice;
f) comprovante de residência atualizado do presidente e vice;
g) no caso de procurador, a procuração pública ou privada, se privada
deveráestar assinada com certificado digital ICP-Brasil ou reconhecida
assinatura emCartório. Juntar no processo eletrônico digital o RG, CPF
ou CNH do outorgado;
h) contrato de locação ou comprovante de propriedade do imóvel
doestabelecimento;
i) certidão negativa de débito do imóvel do estabelecimento ou ficha
deinscrição fiscal imobiliária ou Licença do Habite-se;
j) certificado de aprovação do Corpo de Bombeiro Militar de
Rondônia(CBM-RO);
k) declaração de horário de funcionamento;
l) contrato de prestação de serviços contábeis. Se o Contador ou
escritório decontabilidade for de outro Município, juntar o Alvará, RG e
CPF; Se o contador for funcionário da empresa juntar contrato na
Carteira de Trabalho, ou Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED).
§ 8º O processo eletrônico será indeferido quando apresentar
documento ilegível, borrado ou de difícil identificação ou visualização,
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independente

de

notificação

da

Fiscalização

Tributária
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para

substituição.

Seção III
Da Inscrição através do Sistema no Portal do Empresa Fácil
Rondônia

Art. 13. As inscrições no Cadastro Mobiliário são direcionadas à
Coordenação do Portal do Empresa Fácil, vinculada à Diretoria de
Receita, obedecendo à legislação em vigor, devidamente recepcionada
pelo Município.
Art. 14. O contribuinte pessoa jurídica ou seu representante legal
inicia o pedido de inscrição pelo Sistema do Empresa Fácil RO;
Art. 15. Não se deve confundir inscrição municipal, com a necessidade
da atividade em ser autorizada pelo poder de polícia do Fisco
Municipal para obter uma licença para seu funcionamento.
§ 1º No sistema do Empresa Fácil RO, são autônomos os
requerimentos, maspara fins da licença para o “Alvará de localização e
funcionamento”, deverá apresentar de acordo com a atividade demais
licenças de outras Fiscalizações Municipais além da Tributária, ou
mesmo de outros entes (Estado e União) conforme atividade incluída
no ato constitutivo da empresa eCNPJ;
§ 2º Se o contribuinte não inserir no sistema todos os documentos,
será notificado da

pendência de documentos, para que seja

regularizada no prazo máximo de quinze dias, prorrogado por igual
período.
§ 3º Não sendo sanadas as pendências, não haverá inscrição ou
mesmo a autorização para a licença.
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§ 4º O pedido para inscrição no Sistema do Empresa Fácil RO,
inclusive o MEI não autoriza a adesão no ambiente do ISSWEB para
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - (NFSe), ou deferimento por
regularidade fiscal de Competência do Município no Portal do Simples
Nacional.
Seção IV

Da Alteração no Cadastro Mobiliário

Art. 16. Em todos os casos, quando houver alteração cadastral pessoa
física ou jurídica, o sujeito passivo da obrigação tributária acessória
deverá informara Fazenda Pública no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 1º Em conformidade com a Lei Municipal n. 2117 de 21 de dezembro
de 2017 se a inscrição for para fins de obter a licença de Poder de
Polícia para “alvará de localização e funcionamento”, deve ocorrer
antes daempresa/estabelecimento iniciar suas atividades.
§ 2º De acordo com a unidade administrativa, o servidor delegado para
atuação nos autos é a autorizado administrativa para notificar o
contribuinte, através do Sistema de Processo Eletrônico.
Art. 17. Deverá ser observado:
§ 1º Alterações de atividade, endereço (logradouro, numeração predial,
bairro, complemento, CEP), quadro e capital societário, nome fantasia,
área do estabelecimento, natureza jurídica da empresa, regime de
tributação, enquadramento,
ou
qualquer
modificação
das
características do estabelecimento/empresa.
§ 2º Excepcionalmente, as alterações no quadro societário, requerida
por

algum

“membro

sócio-retirante,

seguirá

primeiramente

à

Procuradoria, caso seja conexo de processo em execução fiscal, com
despersonalização ou não da pessoa jurídica para alcançar penhora
em nome do sócio.
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§ 3º Serão indeferidas por erro de pedido, as petições eletrônicas para
alteração cadastral de profissional liberal que constituiu uma empresa,
ou sociedade de serviço.
Seção VI

Da Baixa da Inscrição

Art. 19. Para as baixas da inscrição no Cadastro Mobiliário deverá ser
observado:
§ 1º Toda e qualquer petição deverá ser endereçada para o Setor de
Fiscalização Tributária, por meio de processo eletrônico, contendo
todos os meios de prova de uma única vez, conforme dispositivo do
Código Tributário Municipal.
§ 2º O encerramento da atividade, em até 30 (trinta) dias, deverá
ocorrer mediante processo administrativo fiscal específico, em
cumprimento a obrigação tributária acessória, para não incorrer em
infração administrativa com pena de multa.
§ 3º Os processos para baixa da inscrição, devem ser instruídos por
meio de comprovação documental da data de encerramento das
atividades.
§ 4º Com o ingresso do peticionamento no processo eletrônico, serão
suspensos os novos lançamentos dos tributos inerente à atividade,
veículo ou estabelecimento.
§ 5º No caso de morte do contribuinte pessoa física, será considerada
como data de encerramento das atividades a data do falecimento
constante da certidão de óbito;

CAPÍTULO VIII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 19. Outras recomendações e responsabilidade não mencionadas
nesta Instrução Normativa deverão ser observadas no Código
Tributário Municipal - CTM, subsidiariamente no Decreto Federal nº
70.235, de 6 de março de 1972 e demais legislações em vigor.
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Art. 20. Esta instrução deverá ser atualizada sempre que fatores
organizacionais legais e técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a
sua adequação aos requisitos do Manual de Elaboração de Normas,
bem como manter o processo de aprimoramento e modernização.
Art. 21. Esta instrução normativa entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Ariquemes/RO, 16 de dezembro de 2020.

Antônio Sousa
MendonçaSecretário
de Fazenda Decreto
n. 14.790/2018.
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ANEXO 01. FLUXOGRAMA CADASTRO MUNICIPAL
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 010/SEMFAZ/2020 SISTEMA DE
TRIBUTOS - STB
STB-03

Regulamenta os critérios para
o lançamento, arrecadação,
baixa e fiscalização de tributos
do município de Ariquemes,
por meio digital e eletrônico, na
forma disposta nesta instrução.
Versão: 01
Data

de

elaboração:

23/11/2020

Data

da

aprovação: 16/12/2020
Unidade Administrativa Responsável: Diretoria de Receita Municipal

O Secretário de Fazenda do Município de Ariquemes no
uso de suas atribuições, conforme disposto no art. 8º e art. 312 da Lei
Municipal nº 2.116, de 21 de dezembro de 2017 e alterações, baixa a
presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:
CONSIDERANDO que o lançamento pode ocorrer por ato
administrativo, ou por processo administrativo, o que indica que é um
conjunto de atos organizados, com finalidade de constituir o crédito
tributário;
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa deve,
por prerrogativa, valer da lei vigente no momento do fato gerador, para
aplicar a norma contemporânea ao lançamento, ressalvados os artigos
106, I e II e 144 , § 1º, ambos do Código Tributário Nacional;
CONSIDERANDO que o lançamento não é a única forma
de se verificar a constituição do credito tributário, sendo consolidada a
Súmula n.º 436 do STJ (a entrega de declaração pelo contribuinte
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reconhece o débito fiscal e constitui o credito tributário, dispensada
qualquer outra providência porparte do fisco);
CONSIDERANDO o dever-poder da Fazenda Pública
Municipal em fiscalizar toda e qualquer infração sobre omissão de
receitas, diferenças de base de cálculo e insuficiência de recolhimento
dos tributos.
RESOLVE baixar a seguinte INSTRUÇÃO NORMATIVA
N.º 010/ SEMFAZ/2020 - SISTEMA DE TRIBUTOS - STB 03 nos
seguintes termos:
CAPÍTULO I DA FINALIDADE
Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar e
normatizar os critérios e procedimentos operacionais, definindo rotinas
para o lançamento, arrecadação, baixa de valores e fiscalização das
receitas tributárias do Município de Ariquemes.
CAPÍTULO II ABRANGÊNCIA
Art. 2º Abrange a Secretaria Municipal de Fazenda e toda a estrutura
administrativa que se relaciona com o tema.
CAPÍTULO III DA BASE LEGAL
Art. 3º O fundamento jurídico encontra-se respaldado nos seguintes
dispositivos:
I. Constituição Federal;
II. Código Tributário Nacional;
III. Código Civil Brasileiro;
IV. Lei Complementar nº 116/2003;
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V. Lei Municipal nº 2116 de 21 de dezembro de 2017 e suas
alterações. Institui o novo Código Tributário do Município de Ariquemes
e dá outras providências;
VI. Lei Municipal nº 2117 de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre
imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN), e nota fiscal de
serviço eletrônica (NFS-e) e dá outras providências;
VII. Lei Municipal nº 2118 de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o
imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato
oneroso de bens imóveis (ITBI), no âmbito do município de Ariquemes,
e dá outrasprovidências;
VIII. Lei Municipal nº 2119 de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre
o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) no
âmbito do município de Ariquemes, e dá outras providências;
IX. Lei Municipal nº 2120 de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre as
taxas municipais e dá outras providências;
X. Lei Municipal nº 2121 de 21 de dezembro de 2017e suas alterações.
Institui a contribuição para custeio da iluminação pública – COSIP no
Município de Ariquemes, prevista no artigo 149-A da constituição
federal e dá outras providências;
XI. Lei Municipal nº 2143 de 11 de abril de 2018 e suas alterações.
Institui a lei orgânica da administração tributária de Ariquemes no
âmbito da tributação, arrecadação, fiscalização e cobrança, disciplina
cargos, carreira e remuneração, que a integra, fixa vencimentos dos
cargos da carreira de fiscal tributário, técnico tributário e auditor fiscal
de tributos e dá outras providências;
XII. Código de Posturas;
XIII. Plano Participativo Diretor;
XIV. Instrução Normativa SEMFAZ nº 09, de 11 de abril de 2019.
Delega poderes das funções administrativas do cargo de Gerência de
Cobrança pertencente à estrutura administrativa da Secretaria
Municipal de Fazenda e dá outras providências. Publicada 18 de Abril
de 2019, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, ANO
X, Nº 2441; e
XV. Instrução Normativa SEMFAZ nº 10, de 29 de abril de 2019.
Delega poderes das funções administrativas do cargo do Assessor à
Administração Tributária, incluído no artigo 15, § 1º da LM nº 2.195 de
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18 de setembro de 2018 que alterou a Lei Orgânica da Administração
Tributária nº 2.143 de 11 de abril de 2018 e dá outras providências.
Publicada em 03 de Maio de 2019, Diário Oficial dos Municípios do
Estado de Rondônia, ANO X, Nº 2450;
XVI. Demais normas legais e regulamentares sobre a matéria
objeto destaInstrução Normativa, inclusive as de âmbito interno.
CAPÍTULO IV DO CONCEITO
Art. 4º Todas as funções referentes a cadastramento, lançamento,
cobrança, recolhimento e fiscalização de Tributos Municipais, inclusive
por meio do Simples Nacional, retenções do IRRF, ITR, outros tributos
e compensações por meio de Convênios, repasses constitucionais,
aplicação de sanções por infrações administrativas dispostas na
legislação em vigor, bem como as medidas de prevenção ou repressão
às fraudes, serão exercidas por órgão próprio da Secretaria Municipal
de Fazenda e as unidades administrativas a ela subordinada,
seguindo as atribuições constantes da lei de organização dos
serviços administrativos e do respectivo regimento.
CAPÍTULO V

Seção I

DOS PROCEDIMENTOS

Regras Gerais para Lançamento

Art. 5º Pelo lançamento, que é da competência privativa da autoridade
administrativa tributária, que se constitui o crédito tributário. Caso não
realize esse procedimento, quando devido, a autoridade administrativa
responsável pelo lançamento, por meio de processo administrativo ou
não, fica sujeita à responsabilidade funcional, pois é um ato vinculado
e obrigatório.
Art. 6° O lançamento somente ocorre em virtude da verificação da
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, ainda que
haja alguns tributos com prerrogativa para lançamento antecipado,
como no caso do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI),
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devendo a autoridade competente verificar a matéria tributável e
calcular o montante do tributo devido.
Art. 7º Também são funções do lançamento:
I. identificação do sujeito passivo;
II. identificação da base de cálculo;
III. identificação da alíquota;
IV. determinação da data de vencimento;
Parágrafo único. Cada tributo municipal, tem regras e leis específicas.
Art.

8º

No

lançamento,

quando

cabível,

deve

a

autoridade

administrativa competente imputar a aplicação da penalidade cabível.
Art. 9° O sujeito passivo poderá impugnar o lançamento, desde que
obedecidos os prazos e critérios estabelecidos no Código Tributário
Municipal.
Art. 10. Em todos os casos, após o vencimento do prazo definido,
acarreta lançamento dos consectários e demais sanções previstas no
Código

Tributário

Municipal

e

demais

Leis

complementares,

pertinentes à matéria.
Seção II
Do Lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

Art.11. O lançamento do IPTU será feito de ofício, anualmente, dentro
do exercício, utilizando as informações e os elementos constantes na
inscrição fiscal imobiliária até 31 de dezembro do exercício anterior,
exceto os casos de recadastramento, com base na situação factícia e
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jurídica existente levantadas no mesmo exercício antes do lançamento
em massa e de ofício doIPTU.
Parágrafo único. Sempre que, ocorrerem revisões das unidades
imobiliárias ou por transferência, ocorrerão também os ajustes no
lançamentodo IPTU, com as novas informações no exercício seguinte.
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Seção III
Do Lançamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN

Art. 12. O lançamento do ISSQN será efetuado no regime de
competência, sempre com vencimento no dia quinze ou útil do mês
subsequente ao serviço, e utilizando a forma e critérios estabelecidos
em lei municipal;
Art. 13. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador
da obrigação, regendo-se pela lei vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
Art. 14. O ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços,
realizada por empresa, profissional liberal, profissional autônomo, com
ou sem estabelecimento fixo no município.
Art. 15. Para efeitos de incidência do imposto, considerar-se-á local de
prestação de serviços:
a) estabelecimento do prestador;
b) na falta de estabelecimento, o do domicílio do prestador;
c) no caso de construção civil, onde se efetuar a prestação do
serviço oucanteiro de obra;
d) na falta de preço, será tomado como base de cálculo o valor
cobrado dosusuários ou contratantes de serviços similares;
e) a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, sem qualquer
dedução, observadas as exceções, sendo que, os descontos ou
abatimentos concedidos sob condição integram o preço do serviço;
f) quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de trabalho
pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado por meio de
alíquota fixa ou variável em função da natureza do serviço ou de outros
fatores pertinentes, neste caso não compreendido a importância paga
à título de remuneração do próprio trabalho.
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Art. 16. Conforme Convênio entre Município e Receita Federal do
Brasil através da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, os
valores declarados e não pagos até o montante de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), sãorepassados para cobrança pelo Município.

Parágrafo único. Em todos os casos, se os valores foram declarados
e não quitados ou parcelados ou inadimplidos, o lançamento ocorrerá
conforme as informações do Simples Nacional.
Seção IV
Lançamento do Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer
título,por ato oneroso - ITBI
Art. 17. O ITBI, é um imposto declarado pelo contribuinte, mediante
processo

administrativo

especifico

e

eletrônico,

observando

regulamentações específicas.
Art. 18. É de responsabilidade do contribuinte ou responsável legal o
preenchimento do requerimento para a emissão da guia de
transmissão.
§ 1º É vedada a utilização de um lançamento em nome de um
adquirente ser aproveitada para outro.
§ 2º Não poderá ser aproveitar a guia de transmissão do ITBI, lançada
a requerimento do Contribuinte, quando informar o lote indevido ou
sem adevida matrícula fiscal imobiliária no Município.
§ 3º Não será substituída guia/DAM, com cancelamento do lançamento
para substituição de cônjuge, por não ter instruído o processo
administrativo fiscal eletrônico;
§ 4º Sempre que forem omissos ou não mereçam fé os documentos
instruídos nos autos, ou os esclarecimentos, as declarações, as
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certidões ou instrumentos expedidos pelo sujeito passivo ou por
terceiro legalmente obrigado, a critério da Fiscalização Tributária ou do
Coordenador da Fiscalização, poderá ser notificado para sanar,
informar, complementar ou substituir o documento ou a informação.

Seção V
Lançamento da Contribuição para Custeio da Iluminação
Pública –COSIP

Art. 19. O lançamento da COSIP para os contribuintes com imóveis
urbanos edificados, obedece o regramento de Convênios e Contratos
com a concessionária de energia elétrica na qualidade de Substituta
Tributária.
Parágrafo único. Nesses casos, o lançamento ocorre na fatura
emitida para cobrança da concessionária de energia.
Art. 20. O lançamento da COSIP conforme a Lei Municipal n.º 2.121
de 21 de dezembro de 2017 e alterações, no âmbito urbano para os
contribuintes dos imóveis não edificados, será efetivado e cobrado
junto ao carnê do ITU/IPTU.
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Parágrafo único. Nesses casos, o lançamento observará a forma,
prazos e procedimentos demandados ao carnê do ITU/IPTU.
Art. 21. São considerados imóveis vazios, aqueles que de qualquer
forma não possuem edificação, ou que se, construído à revelia da
administração, ou por não ter concluído o processo administrativo de
regularização da construção com a outorga do “Habite-se”.
Seção VI

Do Lançamento das Taxas

Art. 22. As taxas se dividem em duas espécies:
I. Taxas decorrentes do exercício de poder de polícia:
a) licença para Alvará de Localização e Funcionamento de
estabelecimentosque exerçam atividades econômicas, financeiras,
sociais, desportivas e religiosas que tenham ou não finalidade
lucrativa, e demais atividades afins, urbanas ou rurais;
b) licença de Verificação de Regular Funcionamento de
estabelecimentos que exerçam atividades econômicas, financeiras,
sociais, desportivas e religiosas que tenham ou não finalidade
lucrativa, e demais atividades afins, urbanas ou rurais;
c) licença eventual para comércio e ambulante;
d) licença para alvará de eventos;
e) licença de horário especial;
f)

licença para execução de arruamento, loteamento e obras em geral;

g) licença da vigilância sanitária;
h) licença ambiental;
i)

licença para propaganda e publicidade;
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II. Taxas decorrentes de serviços públicos:
a) coleta de lixo;
b) concessões e permissões;
c) ocupação de imóveis municipais;
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d) expediente;

e) serviços diversos;
f)

limpeza de terrenos baldios.

Art. 23. As taxas são lançadas para pagamento em 10 (dez) dias da
data do lançamento.
Art. 24. Serão utilizados os elementos e as informações registradas no
cadastro mobiliário até 30 (trinta) de dezembro do exercício anterior
para fins do lançamento das taxas referente às licenças decorrentes do
exercício de poder de polícia.
Parágrafo único. As alterações realizadas na inscrição municipal,
terão efeitopara a base de cálculo no exercício subsequente.
Art. 25. Cada Fisco Municipal, dentro de sua prerrogativa poderá
realizar o lançamento de ofício e em massa, das taxas para as
licenças que são autorizadas referentes aos alvarás.
Art. 26. Deverão ser observados os regulamentos específicos por
secretaria ou unidade administrativa quanto às taxas, prazos e quanto
à emissão das licenças, forma e validade.
Art. 27. O recolhimento da taxa não é a autorização, permissão ou
outorga dalicença.
Seção VI

Da Consulta Prévia

Art. 28. Nenhuma atividade social, recreativa, de produção, comércio,
indústria, de prestação de serviços, religiosa e congêneres, pública ou
privada, com ou sem fins lucrativos poderá instalar-se ou exercer as
suas atividades no

Município, com

ou

sem
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estabelecimento,

sem que

apresente

obrigatoriamente

a

CONSULTA PRÉVIA no setor que fiscaliza o uso e ocupação do solo.
Art. 29. A Consulta Prévia possui prazo de validade de 180 (cento e
oitentadias) a contar do despacho do órgão competente.
Art. 30. A viabilidade é realizada através do sistema REDESIM no
Portal doEmpresa Fácil Rondônia.
Seção VIII
Da base de cálculo
Art. 31. São obrigatórios o preenchimento de todas as informações no
cadastro

para

formação

da

base

de

cálculo

das

taxas

e

consequentemente para a emissão da licença de acordo com seu tipo.
Art. 32. São elementos obrigatórios para apuração da base de cálculo
para as taxas e posterior autorização com a outorga das licenças
decorrentes do exercício de poder de polícia:
a) o número do processo administrativo fiscal de abertura ou numero
do protocolo no Sistema do Empresa Fácil Rondônia (ROP) e data de
petição;
b) identificação do contribuinte e nome fantasia;
c) CPF ou CNPJ;
d) descrição da Atividade, CNAE e o item relacionado na lista de
serviço da LC n. 116/2003 se for o caso;
e) endereço completo, contemplando o CEP da rua;
f) e-mail;
g) horário de funcionamento;
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h) tipo de tributação: Simples Nacional, Lucro real, Lucro Presumido,
Lucro arbitrado, MEI;
i) tipo de empresa: Sociedade simples - SS, Sociedade empresária
limitada - Ltda, Sociedade Anônima – S/A, Empresa individual de
responsabilidade limitada - Eireli, Microempreendedor individual - MEI,
Empresa individual - EI;
j) classificação por porte da empresa: Microempresa (ME) aquelas
empresas cujo faturamento anual não ultrapasse o teto de
R$ 360.000,00, Empresa de Pequeno
Porte
(EPP)
com
faturamento
entre
R$
360.000,00
e R$ 3.600.000,00 e
Microempreendedor Individual, aquelas com faturamento máximo
anual de R$ 81.000,00.
k) tipo de cadastro: indústria, comércio, prestação de serviço,
associação, cooperativas, instituição financeira, veículo, reboque,
semi-reboque, permissão de mototáxi, permissão de táxi, condutor por
aplicativo, ônibus, etc);
l) quadro societário e capital social;
m) área do estabelecimento ou a área para a atividade ou o ponto de
referência;
n) contador ou escritório de contabilidade;
Seção IX
Da Arrecadação
Art. 33. O contribuinte será notificado do lançamento do tributo,
quando for arbitrado, complementar ou substitutivo, podendo ser por
meio de edital,contendo o prazo e procedimentos para o recolhimento,
impugnação e, pelos meios de cobrança e inscrição em dívida ativa
nos casos que não houver o pagamento.
Art. 34. Dado o prazo para o recolhimento, caso o contribuinte não
efetue o pagamento do referido tributo, serão aplicadas as penalidades
estabelecidas pelo Código Tributário Municipal.
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Art. 35. É expressamente proibido o pagamento na forma de depósito
em conta

corrente da

Prefeitura Municipal,

devendo

todo o

recolhimento ser efetivado por meio de DAM (Documento de
Arrecadação Municipal).
Art. 36. O reconhecimento do pagamento do débito, dar-se-á mediante
a autenticação bancária no respectivo documento de arrecadação
municipal.
Seção X
Da Baixa dos lançamentos
Art. 37. A autoridade administrativa fazendária, com competência
definida em lei tem o dever de dar baixa, e não o mero poder, desde
que cumpra as disposições legais, na qual a vontade da lei apresentase sobrepairante às vontades do administrador e do administrado, a
quem incumbe fiar as imposições da vinculação da lei não lhe cabendo
furtar-se da obrigatoriedade exigida.
Art. 38. A baixa será feita diariamente, pelo sistema informatizado,
conforme

relatório

enviados

pelas

instituições

financeiras

e

cooperativas conveniadas.
Art. 39. 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.
Art. 40. A Diretoria de Receita observará e realizará o lançamento da
diferença de valor na inscrição do contribuinte, quando houver
pagamento de guia/DAM vencida em banco, lotéricas, cooperativa, ou
qualquer credenciado.
§ 1º o valor lançado da diferença receberá o lançamento dos
consectários até a data de seu pagamento, para assim, efetivamente
ser quitado o lançamento.
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§ 2º Deverá ser oficiada à instituição financeira sobre esse fato por ser
tratar de matéria que descumpre o Convênio entre o Município a
instituição credenciada.

Seção XI Do índice
Art. 41. Será utilizado o INPC/IBGE como índice para a correção
monetária de todos os lançamentos de crédito tributário e não tributário
no sistema da Prefeitura Municipal de Ariquemes, conforme Código
Tributário Municipal.
Art. 42. No 8º (oitavo) dia útil de cada mês, é divulgada no sítio
eletrônico do IBGE a atualização do INPC, cabendo à Diretoria de
Receita Municipal a responsabilidade em alimentar o sistema.
Art. 43. Considera-se válido, sem lançamento de qualquer diferença,
os dias compreendidos após o 8º (oitavo) dia útil do mês até o último
dia útil do mês.
Parágrafo único. Permite-se do 1º (primeiro) dia útil do mês até o 8º
(oitavo), o lançamento das guias vencidas, devendo ser lançadas
sempre em sintonia com o índice de atualização do mês competente,
sendo vedado sua emissão antes da atualização ou que ultrapasse o
mês.
CAPÍTULO VI DA FISCALIZAÇÃO
Seção I
Da Competência
Art. 44. Conforme o Código Tributário Municipal, o sujeito ativo para as
funções da constituição do crédito tributário, apuração, lançamento,
fiscalização, inscrição em divida ativa e cobrança é o Município de
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Ariquemes, através dos servidores de carreira da Fiscalização
Tributária.
Art. 45. A competência tributaria é indelegável, salvo a atribuição de
arrecadar ou fiscalizar ou de executar leis, serviços, atos ou decisões
administrativa semmatéria tributária, conferida a outro por delegação.
Art. 46. Poderá por meio de regulamentação específica, ser delegada
a cobrança e a arrecadação administrativa ou judicial do crédito ou
simplesmente recebê-lo para posterior transferência ao Fisco.
Art. 47. A fiscalização direta dos tributos municipais, compete à
Secretaria Municipal de Fazenda, aos seus órgãos próprios e aos
agentes fiscais de tributos municipais, e a indireta, às autoridades
administrativas, judiciais e aos demais órgãos da Administração
Municipal, bem como das respectivas autarquias, no âmbito de suas
competências e atribuições, na forma e condições estabelecidas nesta
instrução Normativa, no Código de Processo Civil e demais legislações
pertinentes.
Art. 48. Os servidores municipais incumbidos da fiscalização, quando
no estabelecimento do sujeito passivo, lavrarão obrigatoriamente
termos circunstanciados de início e de conclusão da verificação fiscal
realizada, nos quais consignarão o período fiscalizado, bem como a
execução dos trabalhos,a relação dos livros e documentos exibidos, as
conclusões a que chegaram, e tudo mais que for de interesse para a
fiscalização, e colherão assinatura de ciência do contribuinte
fiscalizado ou de seu representante legal.
Parágrafo único. Todos os funcionários encarregados da fiscalização
dos tributos municipais são obrigados a prestar assistência técnica ao
contribuinte, prestando-lhes esclarecimentos sobre a inteligência das
normas e fiel observância das leis tributárias e demais leis municipais.
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Art. 49. São obrigados a exibir documentos e livros fiscais e
comerciais relativos aos impostos, a prestar informações solicitadas
pelo fisco e não embaraçar a ação fiscal:
I.

o sujeito passivo e todos os que participarem das operações
sujeitas ao imposto, inclusive o tomador do serviço;

II. os serventuários de ofício e de serventias oficializadas e não oficializadas;
III. os servidores públicos municipais;
IV. as empresas transportadoras e os proprietários de veículos
empregados no transporte de mercadorias e objetos, por conta
própria ou de terceiros, desde que façam do transporte meio de
vida;
V. os bancos e as instituições financeiras;
VI. os síndicos, comissários e inventariantes;
VII. os leiloeiros, corretores, despachantes e liquidatários;
VIII.
IX.

as companhias de armazéns gerais;

todos que, embora não sujeitos ao imposto, prestem serviços
considerados como etapas do processo de industrialização ou
comercialização ou de prestação de serviço.

Art. 50. Na hipótese de realização de ação fiscal em contribuinte com
estabelecimento fora do âmbito de competência do ente federativo,
este deverá comunicá-la à Administração Tributária do outro ente
federativo para que, havendo interesse, se integre à ação fiscal.
Paragrafo único. A Fiscalização tributária pode realizar ação fiscal
volante,ou por inteligência fiscal, com liberdade de circulação em todo
o âmbito municipal e inclusive fora do Município, quando existir Ordem
de Serviço ou qualquer outra autorização do chefe imediato.
Art. 51. O agente fiscal que, em função do cargo exercido, tendo
conhecimento de infração da legislação tributária, deixar de lavrar e
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encaminhar o auto competente, ou o funcionário que, da mesma forma
deixar de lavrar a representação, será responsável pecuniariamente
pelo prejuízo causado à Fazenda Pública, desde que a omissão e a
responsabilidade sejamapuradas no curso da prescrição.
§ 1° Igualmente será responsável a autoridade ou funcionário que
deixar de dar andamento aos processos administrativos tributários,
quer sejam contenciosos ou versem sobre consulta ou reclamação
contra lançamento, inclusive, quando o fizer fora dos prazos
estabelecidos, ou mandar arquivá-losantes de finalizados e sem causa
justificada e não fundamentado o despacho na legislação vigente à
época da determinação do arquivamento.
§ 2° A responsabilidade, no caso deste artigo, é pessoal e
independente do cargo ou função exercida, sem prejuízo de outras
sanções administrativas e penais cabíveis.
§ 3° Não será de responsabilidade do funcionário, a omissão que
praticar ou o pagamento do tributo cujo recolhimento deixar de
promover, em razão de ordem superior, devidamente comprovada ou
quando não apurar infrações em face das Iimitações das tarefas que
lhe tenham sido atribuídas pelo seu chefe imediato.
§ 4° Não será também de responsabilidade do funcionário, não tendo
cabimento aplicação de pena pecuniária ou de outra, quando se
verificar quea infração consta de livro ou documentos fiscais a ele não
exibidos e por isto já tenha sido lavrado auto de infração por embaraço
à fiscalização.
Art. 52. A Administração Tributária deve, sempre que possível,
capacitar os fiscais tributários e demais servidores do setor fazendário,
para que estes exerçam suas funções com eficiência.
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Sistema Eletrônico Único de Fiscalização

Art. 53. Todas as ações fiscais abertas e sua produtividade, devem ser
registrada

em seu respectivo sistemas de controle, observando

sempre o meio eletrônico e digital para tal.
§ 1º O sistema de informação e processo eletrônico (e-Proc) e o
Sistema de Tributário (software contratado da Prefeitura), deverá
conter todos os atos, procedimentos

vinculados a processos

administrativos ou avulsos da competência do servidor responsável,
observando o período requerido.
§ 2º Nenhuma Ordem de Serviço ou Processo Administrativo poderá
ficar sem:
a) data de início;
b) abrangência do período fiscalizado por atividade ou por perímetro
de fiscalização, ou demarcação de estabelecimentos, etc;
c) informações sobre planejamento da ação fiscal, à critério do setor,
fatos supervenientes à abertura dos autos, ou fatos que caracterizem
embaraço ou resistência à fiscalização, indícios de que o contribuinte
esteja praticando, crime contra a ordem tributária, fato que implique
hipótese de exclusão de ofício de algum beneficio fiscal, ou do Simples
Nacional ou que se estabeleça em virtude da Lei;
d) prazos e eventuais prorrogações;
e) resultado, inclusive com indicação do valor do crédito tributário
apurado, quando houver;
f)

data de encerramento;

g) conclusão, termo de encerramento, termo de revelia;
h) resposta justificada pelo servidor por não ter realizado o tema
disponível na ordem de serviço ou processo ou delegação do chefe
imediato.
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§ 3º O contribuinte deverá ter ciência sobre o encerramento da ação fiscal.
Seção III
Auto de Infração e Notificação Fiscal

Art. 54.

Verificada a infração à legislação tributária, deverá ser

lavrado o Auto de Infração e Notificação Fiscal, emitido por meio do
sistema eletrônico digital.
§ 1º A competência para autuação por descumprimento de obrigação
acessória é privativa da Administração Tributária, perante a qual a
obrigação deveria ter sido cumprida.
§ 2º A receita decorrente das autuações por descumprimento de
obrigação

acessória

será

destinada

conforme

regulamentação

específica.
Art. 55. Todo auto de infração lavrado pelo Fisco Municipal deverá ter
a intimação do contribuinte e conter obrigatoriamente:
I.

data, hora e local da lavratura;

II. identificação do autuado, e nome fantasia se houver;
III.

identificação do responsável solidário, sempre que houver;

IV.

período autuado;

V. descrição do fato;
VI. o dispositivo legal infringido e a penalidade aplicável;
VII. a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la, no prazo fixado na legislação, quando existir
previamente;
VIII.

identificação do autuante;
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IX. hipóteses de redução de penalidades, se existir previsão legal;
X. lei de remissão ou recuperação do crédito, se existir, conforme o caso;
XI.

facultado o demonstrativo de cálculo dos tributos e multas devidos;

Parágrafo único. Poderá contemplar o ISS, abrangido pelo Simples Nacional.
Art. 56. O valor apurado será inserido no processo administrativo fiscal
eletrônico digital e deverá ser pago por meio de DAM.
Parágrafo único. A DAM, se não estiver vencida, também pode ser
impressa pelo portal da Prefeitura de Ariquemes, através do link
Receita On Line(www.ariquemes.ro.gov.br).
CAPÍTULO VII
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Art. 57. O contencioso administrativo, de competência da Fazenda
Pública Municipal será regulamentado em dispositivo atinente aos
processos administrativos fiscais de acordo com sua competência em
dispositivo específico.
CAPÍTULO VIII CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 58. Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução
Normativa, deverão ser observadas no Código Tributário Municipal e
demais legislações vigentes.
Art. 59. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução
Normativa poderão ser obtidos junto à Controladoria Geral do Município
que, por sua vez, através de procedimentos de auditorias internas,
aferirá a fiel observância de seus dispositivos.
Art. 60. Esta instrução normativa entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
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Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Ariquemes/RO, 30 de dezembro de 2020.

Antônio Sousa
Mendonça
Secretário de
Fazenda Decreto
n. 14.790/2018.
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ANEXO 01 - FLUXOGRAMA
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Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Procuradoria Geral do Município
Sistema Jurídico
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SISTEMA JURÍDICO - SJU
SJU 01 - Cobrança
Dívida Ativa

da

1 - Finalidade:
Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de controle a serem
observados pela Administração Pública Municipal quanto à Cobrança da
Dívida Ativa no âmbito da Procuradoria Geral do Município.
2 - Abrangência:
Procuradoria Geral do município de Ariquemes.

3 - Base Legal e Regulamentar:
Constituição da República Federativa
do Brasil; Lei nº 5.172/1966 - Código
Tributário Nacional; Lei Orgânica do
Município de Ariquemes;
Lei Municipal nº 2.116/2017 - Código Tributário Municipal e suas
alterações; Lei Municipal nº 2.117/2017 - Imposto sobre serviço de
qualquer natureza (ISSQN);
Lei Municipal nº 2.118/2017 - Imposto sobre transmissão inter
vivos, aqualquer título, por ato oneroso de bens imóveis (ITBI);
Lei Municipal nº 2.119/2017 - Imposto sobre a propriedade predial e
territorialurbana (IPTU);
Lei Municipal nº 2.120/2017 - Taxas
municipais;Lei Municipal nº 2.121/2017 COSIP.
4 - Conceitos:
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Dívida Ativa Tributária: É o crédito proveniente de impostos, taxas,
contribuições e multas de qualquer natureza, decorrentes de quaisquer
infrações

à

legislação

tributária,

regularmente

inscrita

na

repartição

administrativa competente, definida em decreto, depois de esgotado o prazo
para pagamento, pela legislação tributária ou por decisão final proferida em
processo regular.
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nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em
lei ecobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
CDA: Certidão de Dívida Ativa.
DAM: Documento de Arrecadação Municipal.
DIREM: Diretoria de Receita Municipal.
SIA: Sistema Integrado de Arrecadação.
E-PROC: Sistema informatizado do município onde são registrados os
trâmites de todos os processos administrativos da Prefeitura.

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.De igual modo, também é responsável pela cobrança judicial dos
débitos inscritos em dívida ativa.

6 - Procedimentos:
6.1 – Tramitação da Administração e Cobrança da Dívida Ativa do Município:
6.1.1 – DIREM – encaminha memorando via e-proc constando a
listagem com as Certidões de Dívida Ativa para a cobrança judicial por
competência exclusiva.
6.1.2 – PGM – recebe o memorando, distribui internamente para os
servidores responsáveis pela execução fiscal a fim de que se realize os
seguintes procedimentos antes do ajuizamento:
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a) Verificar se houve quitação ou parcelamento do débito.
b) Verificar se o mesmo débito já foi ajuizado.
c) Verificar se os dados estão completos, inclusive o endereço.
d) Verificar se há lançamento em duplicidade em CDA’s.
e) Verificar se o débito lançado não foi alcançado pelo instituto
daprescrição.
e) Verificar o valor atualizado da CDA, com observância no limite
mínimo4 para o ajuizamento da execução fiscal.
6.1.2.1 – Havendo qualquer pendência acima, a CDA é
devolvida à DIREM para verificação, complementação ou
retificação de dados.
6.1.2.2 – Não havendo qualquer pendência referente aos itens
acima elencados, segue para o procedimento seguinte.
6.1.3 – Após

as conferências do item anterior, se não houver

pendências, a CDA é ajuizada eletronicamente no sistema do Tribunal de
Justiça ou Tribunal Regional Federal, conforme o caso.
6.1.3.1 – O contribuinte é citado para que efetue o pagamento,
parcelamento do débito ou indique bens a penhora, ou, caso
não concorde com os débitos executados, apresente defesa
cabível.
6.1.3.2 – Em caso de quitação, solicita-se a extinção do feito.
6.1.3.3 – Em caso de parcelamento, solicita-se a suspensão do
feito.

6.1.4 – Logo após o ajuizamento é realizado a manutenção do SIA a fim
de alimentar o sistema com as informações referente a execução fiscal,
no que tange ao:
6.1.4.1 – Número do processo;
6.1.4.2 – Vara Cível em que fora distribuído o processo;
6.1.4.3 – Alteração da situação do processo, a fim de constar a
nomenclatura “em execução”, a partir de quando são lançados
automaticamente os honorários advocatícios.
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6.1.5 – Em não concordando com os débitos objeto da CDA ajuizada, o
contribuinte, pode apresentar defesa judicial, que será objeto de análise
pela Procuradoria.
6.1.5.1 – Caso a procuradoria concorde com o alegado pelo
contribuinte ou sobrevenha decisão judicial favorável ao
executado, é aberto processo administrativo pelo EPROC, com
todas as informações necessárias para que haja a verificação,
complementação ou retificação dos dados.
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6.1.6 – Havendo o pagamento ou bloqueio judicial na ação de execução
fiscal 5 é solicitado ao juízo que expeça o alvará judicial a fim de que o
montante seja levantado e posteriormente abatido nos débitos.
6.1.6.1 – Após a transferência do quantum à conta judicial do
Município, é encaminhado memorando através do processo
administrativo à SEMFAZ com cópia do alvará judicial e da
DAM atualizada, para que realize o abatimento no débito de
acordo com o valor levantado.
6.1.6.2 – Em caso de remanescente do débito, será observado
oDecreto Municipal n. 16.678/2020.
6.1.7 – 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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Anexo - Fluxograma
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