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CONTROLE INTERNO 
 

 

1) DOS OBJETIVOS:  
 
1.1) Normatizar os procedimentos de acompanhamento de serviços de manutenção em 
geral de prédios públicos de propriedade/responsabilidade do Poder Público de Lucas 
do Rio Verde. 
 
1.2) Assegurar o controle na execução de qualquer tipo de manutenção/reforma de 
prédios públicas de propriedade/responsabilidade do Poder Público de Lucas do Rio 
Verde. 
 
1.3) Garantir que todos os procedimentos de manutenção de prédios públicos sejam 
registrados via Sistema de Gestão. 
 
2) DOS PROCEDIMENTOS: 
 
2.1) Da Solicitação de Serviços: 
 
2.1.1) Todas e quaisquer solicitação de serviços para manutenção de prédios públicos 
devem ser geradas por Ordens de Serviços detalhadas, emitidas via Sistema de 
Gestão pelas Secretarias, devidamente autorizadas pelo secretário e/ou servidor 
designado pelo secretário(a) de cada pasta. Caberá ao secretário(a) solicitar a emissão 
de Portaria de designação ao Prefeito Municipal. 
 
2.1.2) Em todas as solicitações de serviços de manutenção equipamento permanente 
deverão ser informado o número do patrimônio, em caso de dúvida certificar a 
numeração juntado ao Departamento de Patrimônio, bem como, em caso de 
equipamento permanente novo, entrar em contato com o Departamento de 
Almoxarifado para se certificar do número. 
 
2.1.3) O responsável pelo gerenciamento do Sistema de Gestão deverá acompanhar 
diariamente os pedidos, agilizando os procedimentos. 
 
2.1.4) O responsável pelo gerenciamento do Sistema de Gestão seleciona os pedidos, 
verificando se a sua execução será por empresas licitadas ou pela própria Secretaria 
de Obras. 
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2.1.5) Se for por empresa licitada a mesma acompanhará os pedidos através do 
Sistema de Gestão: 
 
2.1.5.1) A empresa licitada, após análise do pedido via Sistema de Gestão, faz a visita 
“in loco” para analisar o serviço e se preciso elabora a lista dos materiais necessários. 
 
2.1.5.2) A empresa licitada através do Sistema de Gestão, realizará a solicitação de 
materiais necessárias para execução do serviço com todas as especificações e 
detalhamentos. 
 
2.1.5.3) O servidor público responsável pelo gerenciamento do Sistema de Gestão, 
verificará com o almoxarifado se tem os materiais solicitados no estoque. 
 
2.1.6) Se for pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras: 
 
2.1.6.1) O servidor responsável pelo gerenciamento do Sistema de Gestão, 
encaminhará via sistema de gestão, a Ordem de Serviço para os setores da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Obras. 
 
2.1.6.2) O setor que executará o serviço faz o levantamento “in loco” dos materiais 
necessários com todas as especificações e detalhamentos e encaminhará via Sistema 
de Gestão para o servidor responsável pelo gerenciamento do referido sistema. 
 
2.1.6.3) O servidor responsável pelo gerenciamento do Sistema de Gestão de posse 
das solicitações de materiais, lançará os pedidos de materiais no sistema e verificará 
com o almoxarifado se tem os materiais necessários no estoque. 
 
2.1.7) Se for pelo Departamento de Tecnologia da Informação (T.I.): 
 
2.1.7.1) O servidor requisitante de serviço de Tecnologia da Informação deverá utilizar 
o sistema de serviços de T.I. desenvolvido especificamente para tramitar as Ordens de 
Serviços de responsabilidade do Departamento de Tecnologia da Informação - T.I. a 
respectiva execução. 
 
2.2) No Departamento de Almoxarifado: 
 
2.2.1) Quando não há o material no estoque: 
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2.2.1.1) O servidor responsável pelo sistema de Gestão encaminhará a solicitação para 
secretaria requisitante do serviço para proceder a aquisição dos materiais necessários. 
 
2.2.1.2) A Secretaria requisitante do serviço verificará o processo de aquisição a ser 
adotado em conformidade com o devido processo legal. 
 
2.2.2) Quando há o material licitado: 
 
2.2.2.1) A secretaria requisitante do serviço solicitará o material necessário para 
execução do serviço para a empresa vencedora do certame. 
 
2.2.2.2) A secretaria requisitante do serviço deverá informar o número da ordem de 
serviço na solicitação de aquisição do material necessário na execução do serviço 
requisitado.   
 
2.2.2.3) O material adquirido para atender a ordem de serviço a ser executado por 
terceiro, só poderá ser retirado no almoxarifado central pela empresa responsável pela 
execução, acompanhado por servidor da Secretária requisitante, que irá assinar a 
retirada do material por extenso e identificando com número da matrícula. 
  
2.2.2.4) Após a empresa vencedora do certame entregar os materiais adquiridos, o 
almoxarifado disponibilizará os respectivos materiais para execução do serviço, 
comunicando de imediato o responsável pelo Sistema de Gestão para proceder via 
sistema os trametes necessários. 
 
2.2.2.5) O Sistema de Gestão automaticamente emitirá notificação para secretaria 
requisitante quando houver ordem de serviço aberta por mais de 07 (sete) dias para 
que tome as devidas providencias julgadas necessárias. 
 
2.2.3) Quando não há o material licitado: 
 
2.2.3.1) O servidor da secretaria requisitante, com a autorização do secretário (a) da 
pasta, procederá o pedido de compras ao Departamento de Licitação obedecendo 
todos os critérios já definidos pela Administração na Instrução Normativa nº 19/2008, 
Instrução Normativa nº 20/2008 e demais instrumentos legais e regulamentares 
aplicáveis a espécie. 
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2.2.3.2) Concluída a compra pelo processo licitatório, a secretaria faz o pedido do 
material para a empresa vencedora do certame. 
 
2.2.3.3) A empresa vencedora do certame entrega os materiais adquiridos no 
almoxarifado que comunica, de imediato, o responsável pelo Sistema de Gestão para 
proceder via sistema os trâmites necessários. 
 
2.2.4) Outros procedimentos: 
 
2.2.4.1) Em caso de substituição de equipamento patrimonial (exemplo: aparelho de ar-
condicionado) considerado inservível para administração, a empresa terceirizada 
responsável pela substituição deverá, juntamente com cópia do laudo técnico contendo 
de forma clara as causas que provocou o descarte do bem público e assinado pelo 
responsável técnico que elaborou o mesmo, entregar o bem patrimonial inservível na 
Divisão de Patrimônio. 
 
2.2.4.2) Todas e quaisquer movimentações de bens patrimoniais deverão ser 
requisitadas através do Sistema de Gestão, informando as características e número do 
bem patrimonial. Além disso, a Secretaria/Departamento responsável pela 
movimentação deverá comunicar imediatamente a Divisão de Patrimônio, conforme 
Instrução Normativa nº 07/2007.  
 
2.2.4.3) O servidor designado pela Administração como FISCAL DE CONTRATO, será 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos convênios, contratos e 
instrumentos congêneres, de forma a garantir que seja cumprido o disposto nos 
respectivos instrumentos e atendidas as normas orçamentárias e financeiras da 
Administração Pública. Além disso, deverão observar a Instrução Normativa nº. 
19/2008. 
 
2.2.5) Finalização do Serviço: 
 
2.2.5.1) A empresa terceirizada responsável pela execução do serviço requisitado, 
antes da finalizar a ordem de serviço, deverá comunicar imediatamente via Sistema de 
Gestão se houve sobra de materiais e providenciar a devolução do mesmo no local 
indicado pela Administração. 
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2.2.5.2) A empresa terceirizada responsável pela execução do serviço requisitado, 
antes da finalização e entrega do serviço, deverá coletar as assinaturas do servidor que 
conferiu “in loco” a execução do serviço, bem como do Fiscal de Contratos designado 
pela Administração. 
  
2.2.5.3) A empresa terceirizada responsável pela execução do serviço requisitado, 
após atendidos os itens 2.2.5.1 e 2.2.5.2 e demais obrigações complementares, deverá 
finalizar no Sistema de Gestão a ordem de serviço com o status de concluído. 
 
2.2.5.4) A empresa terceirizada responsável pela execução do serviço requisitado, 
após atendidos os itens 2.2.5.1, 2.2.5.2 e 2.2.5.3 entre outras obrigações 
complementares, deverá entregar no Almoxarifado Central uma cópia da ordem de 
serviço com status de serviço executado devidamente atestada pelo fiscal do contrato e 
pelo técnico responsável da empresa para que o servidor responsável pelo 
gerenciamento do Sistema de Gestão proceda a finalização da respectiva ordem de 
serviço no sistema. 
 
2.2.5.5) A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e/ou o Departamento de 
Tecnologia da Informação - T.I., na qualidade executor do serviço requisitado pela 
secretaria demandante, deverá comunicar ao responsável pelo Sistema de Gestão se 
houve sobra de materiais, inclusive informando o número da Ordem de Serviço. Além 
disso, também deve informar via sistema a finalização do serviço requisitado pela 
secretaria/departamento requisitante. 
 
2.2.5.6) O servidor responsável pelo Sistema de Gestão deverá providenciar o registro 
da sobra de materiais e comunicar o Almoxarifado para proceder a entrada do material 
no estoque e/ou promover o gerenciamento da reutilização dos respectivos materiais. 
 
2.2.5.7) O servidor responsável pelo Sistema de Gestão, após atendido o item 2.2.5.5 e 
demais obrigações complementares, providenciará a conclusão da ordem de serviço no 
sistema de gestão. 
 
3) DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
3.1) Nenhuma manutenção ou reforma de prédios públicos deverá ser iniciada sem 
Ordem de Serviço devidamente autorizada pelo secretário da pasta e/ou servidor 
público designado mediante portaria. 
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3.2) Toda a execução de serviços de manutenção e reformas de prédios públicos, 
deverão obrigatoriamente ser registrado todas as etapas no Sistema de Gestão 
adotado pela administração pública municipal. 
 
3.3) A Ordem de Serviço deverá conter todas as informações necessárias, tais com: 
informação detalhada do serviço requisitado, identificação da secretaria/departamento 
requisitante, nome do secretário(a)/servidor(a) que solicitou o serviço, endereço 
detalhado local a ser executado o serviço, o número do bem patrimonial quando se 
tratar de bens móveis permanentes entre outras informações relevantes. 
 
3.4) As dúvidas referente a execução dos serviços não especificado nesta norma 
interna poderão ser consultada no Termo de Referência, Instrumento Contratual e/ou 
Edital de Licitação específicos. 
 
3.5) O previsto nesta Instrução Normativa aplica-se, no que couber, aos prédios sob a 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação cuja manutenção é normatizada 
pela Instrução Normativa nº 57/2018. 
 
3.6) Toda e qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá 
ser esclarecida junto aos Departamentos envolvidos e/ou Unidade Central de Controle 
Interno. 


