PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estado do Espírito Santo
INSTRUÇÃO NORMATIVA STR N° 003/2015, DE 22 0E DEZEMBRO DE 2015.
Dispõe sobre controle de estoque de peças,
pneus e congéneres, no âmbito do Poder
Executivo Municipal de Barra de São
Francisco - ES.
Versão: 001
Aprovação em: 22/12/2015
Ato de aprovação: Decreto n° 294/2015
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Interior e Transportes.
O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, da Lei
Orgânica do Município.
A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições que lhe
conferem o art. 31 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n°. 101/2000 e art. 45
da Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco;
Considerando o disposto no artigo 6° da Lei Municipal n°. 495, de 23 de setembro de 2013,
que Dispõe sobre a Estruturação da Unidade Central de Controle Interno nos termos do art. 31
da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n°. 101/2000 e art. 45 da Lei Orgânica
do Município de Barra de São Francisco;
Considerando o disposto no Decreto n°. 114, de 24 de setembro 2013, que Regulamenta a
aplicação da Lei n°. 496, de 23 de setembro de 2013, que Dispõe sobre o Sistema de Controle
Interno da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e dá outras providências;
Considerando que a presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes
legislações: Lei Federal n° 9.503 de 23 de dezembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro,
na Lei Federal n° 8.249 de 02 de junho de 1992, na Lei Federal n°. 4.320 de 17 de março de
1964, Lei n° 8.666/93 e suas alterações, Constituição Federal de 1988, Leí Orgânica
Municipal, além de outras normas que venham assegurar o cumprimento dos princípios
inerentes.
Considerando que esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar os procedimentos e
rotinas sobre controle de estoque peças, pneus e congéneres, da frota de veículos pertencente
ao Município, com vistas à eficiência, controle, moderação das despesas, conservação e bom
funcionamento da frota e dos equipamentos do Sistema de Transporte Municipal, no âmbito
do Poder Executivo Municipal de Barra de São Francisco - ES.
RESOLVE:
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CAPÍTULO i
Das Disposições Iniciais
Art 1° Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de estrutura organizacional do
Município, a UCCI - Unidade Central de Controle Interno recomenda à Secretaria Municipal
de Interior e Transportes da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco que observe os
procedimentos constantes nesta Instrução Normativa no desempenho das funções.
Art. 2° - Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar os procedimentos e rotinas
sobre controle de estoque de peças, pneus e congéneres, da frota de veículos pertencente ao
Município, com vistas à eficiência, controle, moderação das despesas, conservação e bom
funcionamento da frota e dos equipamentos do Sistema de Transporte Municipal, no âmbito
do Poder Executivo Municipal de Barra de São Francisco - ES
Art. 3° Esta Instrução Normativa abrange a Secretaria Municipal de Interior e Transportes,
Setor de Compras, Licitações e Contratos, bem como todas as Secretarias e Unidades Usuárias
da frota do Município de Barra de São Francisco - ES.
CAPÍTULO II
Dos Conceitos
Art. 4° - Para os fins desta Instrução Normativa, conceitua-se:
I - Frota de veículos: abrangem os veículos de apoio administrativo, utilitários, automóveis,
máquinas pesadas, caminhões, ônibus, vans escolares, ambulâncias, motocicletas e
congéneres, integrantes do património público municipal e colocados a serviço de todas as
unidades da estrutura administrativa, com gerenciamento da oficina e manutenção da frota;
II - Manutenção Preventiva: Ação previamente esquematizada, com fundamento na
orientação do fabricante, que estabelece períodos para substituir peças e/ou componentes,
assegurando o funcionamento perfeito da frota por período predeterminado;
III - Manutenção Corretiva: Correção da falha ou desempenho ocorrido em momento
inesperado que requer a substituição de peças e/ou componentes, devido a falta de manutenção
preventiva ou situação de desgaste antecipado.
V - Estoque: Conjunto de mercadorias, matérias-primas, produtos acabados ou quase
acabados, armazenados num depósito e que constituem a propriedade de uma empresa.
CAPÍTULO III
Das Responsabilidades
Art. 5° São responsabiHdades-da-Secretaria Municipal de Interior e Transpo
responsável pela Instrução Normativa:
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I - Examinar a necessidade de reposição de estoque;
II - Verificar a disponibilidade do material no extraio de licitação;
III - Elaborar o Memorando de solicitação de compra, detalhando o objeto, da forma correta e
de acordo com o encontrado no mercado;
IV - Confeccionar termo de referência;
V - Protocolar o pedido de Compra;
Art. 6° São responsabilidades das Unidades Executoras da Instrução Normativa:
I - Controlar entrada e saída no controle de estoque.
II - Realizar controle de média de consumo de peças, pneus e congéneres;
III - Manter estoque suficiente para atendimento da demanda a fim de não interromper os
serviços da Secretaria;
IV - Atestar o consumo de peças, pneus e outros insumos da Secretaria.
Art 7° São responsabilidades da Controladoria Interna:
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e
respectivos procedimentos de controle;
II - Por meio de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle
inerentes a cada sistema administrativo, propondo alteração na Instrução Normativa para
aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas;
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em
base de dados, de forma que contenha sempre a versão de cada Instrução Normativa.
CAPITULO IV
Dos Procedimentos
Seção I
Do armazenamento e Consumo
Art. 8° O Coordenador de Manutenção deve analisar o prazo de validade, as informações e
orientações dos fabricantes de materiais, armazená-los e manuseá-los, conforme
recomendação dos fabricantes.
Do Controle de Estoque de Peças, Pneus e outros Insumos
Art. 9° - O controle de estoque de peças, pneus e outros insumos relativos ao Sistema de
Transportes, será efetivado por servidor designado pelo Secretário, na Secretaria-emaue haja
necessidade de estocar esses produtos, e será supervisionado pela Secretaria/Munfòjpal de
Interior e Transportes.
„——•
I - Serão controladas as entradas e saídas dos insuníq s/referido s.
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II - O servidor designado controlará o consumo dos insumos, a fim de obter uma média de
consumo mensal.
III - Obtida a média de consumo, os insumos devem ser repostos com a antecedência
necessária para que não acabe, evitando, assim, interrupções de serviços.
Seção II
Da Reposição
Art. 10 Com base nas informações colhidas no relatório de controle de estoque, o
Coordenador de manutenção deve observar a necessidade da reposição de materiais.
Art. 11 As solicitações de materiais para reposição do estoque devem ser endereçadas ao
Secretário da pasta para análise do pedido.
Art. 12 De posse do pedido de reposição de estoque, o secretário responsável pela pasta deve
analisar o pedido no prazo máximo de três dias.
§1° Entendendo relevante a solicitação, o Secretário encaminhará o pedido ao ordenador de
despesas para autorizar a aquisição.
§2° Não sendo relevante, deve-se indeferir o pedido e comunicar o coordenador de transportes,
no prazo de três dias.
CAPÍTULO V
Das Considerações Finais
Art. 13 Compete às unidades detentoras da posse dos veículos, observarem as regras
estabelecidas nesta Instrução Normativa e nas Instruções Normativas STR 001/2015 e STR
0002/2015.
Art. 14 - Compete à Controladoria Geral do Município dirimir quaisquer dúvidas ou
interpretações desta Instrução Normativa.
Art. 15 - A presente Instrução Normativa entrará em vigí\ na data de sua publicação.
Barra de São Francisco - ES, 22 de Dezembro

LUCIANO HENRIQUE
Prefei

PEREIRA

AMARO HARTVIG
Cojítrolador Gçral do Município
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DECRETO NORMATIVO N° 294/2015
APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO
SISTEMA DE TRANSPORTES - STR N° 003/2015,
QUE DISPÕE SOBRE CONTROLE DE ESTOQUE
DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, PNEUS E
CONGÉNERES, NO ÂMBITO DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
ES
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas;
Considerando as exigências contidas nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, no parágrafo único
do artigo 54 e 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigos 29, 70, 76, 77 da Constituição
Estadual;
Considerando a Lei Municipal N° 0496/2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do
Município de Barra de São Francisco, e objetivando a operacionalização do Sistema de Controle
Interno da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, e a Resolução n° 227/2011 do TCE-ES;
DECRETA:
Artigo 1° - Fica aprovada a Instrução Normativa de Controle Interno - STR n° 003/2015, que
segue anexa como parte integrante do presente decreto,
Parágrafo Único - A Instrução Normativa a que se refere o caput dispõe sobre a produção de
Instruções Normativas das rotinas de trabalho e procedimentos de controle a serem observados pelas
diversas unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e Legislativo Municipal de Barra
de São Francisco, no âmbito das administrações direta e indireta.
Artigo 2° - Todas as Instruções Normativas a serem produzidas e implementadas pelas diversas
Unidades Responsáveis por seus respectivos Sistemas Administrativos, seguirão obrigatoriamente a
padronização estabelecida na Instrução Normativa STR 003/2015.
Artigo 3° - Caberá à Unidade Central de Controle Interno - UCCI prestar os esclarecimentos e
orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.
Artigo 4° - Este Decreto/entrará
contrário.
Gabinetedo Prfei
22 de Dezembro de 20
LUCIANO HENRIQUE SÓ
Prefeito Municipal

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
nicipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo,

IRA
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