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REFERENCIAL ESTRATÉGICO
Visão:
Crato do desenvolvimento sustentável com gestão eficiente e participativa.
Missão:
Ofertar serviços públicos de qualidade de forma eficiente, sustentável e
humanizada.
Valores
Democracia, ética, eficiência, respeito à cultura local, equidade e respeito e
sustentabilidade.
Objetivo
Orientar e facilitar o entendimento das competências dos Órgãos Municipais e
da Estrutura Organizacional e Funcional deste Município, oportunizando aos
cidadãos e servidores o acesso aos trâmites de cada procedimento administrativo,
visando à sua realização de forma otimizada mediante as normas legais existentes e
obedecendo aos preceitos do Controle Interno deste Município.
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DESAFIOS ESTRATÉGICOS
 Garantir o acesso e a permanência na escola.
 Garantir a aprendizagem dos alunos no Município.
 Excelência na assistência à saúde.
 Revitalizar e consolidar o Município como polo regional de Cultura.
 Tornar o Município seguro para seus habitantes e visitantes.
 Estimular atividades que proporcionem qualidade de vida.
 Disseminar a prática de esportes.
 Fomentar políticas públicas voltadas para os direitos humanos, a redução das
desigualdades com inclusão social.
 Reduzir a vulnerabilidade social.
 Estimular o protagonismo da infância e da juventude.
 Garantir o uso sustentável dos recursos naturais.
 Garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócio.
 Tornar o Município um polo regional de turismo.
 Dotar o Município uma rede integrada de indústria, comércio e serviços.
 Fomentar atividades agropecuárias de alto valor agregado.
 Promover a inserção regional competitiva.
 Estimular a inovação e ambientes criativos.
 Eliminar os gargalos de infraestrutura que atrapalham o desenvolvimento.
 Garantir a todos o direito à cidade.
 Prestar serviços públicos de qualidade e de forma eficiente.
 Empoderar a sociedade civil na gestão pública.

Página 4 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO .........................................................................................................................

10

2. OBJETIVO .......................................................................................................................................

11

3. FUNDAMENTOS LEGAIS .......................................................................................................

12

4. CAPÍTULO I – COMPETÊNCIAS E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E
FUNCIONAL DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS ....................................................................

13

4.1. Gabinete do Prefeito ..............................................................................................................
4.1.1. Competência. ........................................................................................................................

13

4.1.2. Organograma. .......................................................................................................................

15

4.2. Procuradoria Geral do Município .....................................................................................

16

4.2.1. Competência. ........................................................................................................................

16

4.2.2. Organograma. .......................................................................................................................

18

4.2.3. Fluxograma de Processos Administrativos. ....................................................................

19

4.2.4. Fluxograma de Penalização de Empresas. .......................................................................

20

4.3. Controladoria e Ouvidoria Geral do Município ............................................................

21

4.3.1. Competência. ........................................................................................................................

21

4.3.2. Organograma. .......................................................................................................................

23

4.3.3. Fluxograma da Ouvidoria Geral do Município. .............................................................

24

4.4. Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento ......................................................

25

4.4.1. Competência. ........................................................................................................................

25

4.4.2. Organograma. .......................................................................................................................

28

4.4.3. Fluxograma do Setor de Coordenadoria de Administração Tributária. ......................

29

4.5. Secretaria Municipal de Administração ..........................................................................

30

4.5.1. Competência. ........................................................................................................................

30

4.5.2. Organograma. .......................................................................................................................

31

4.6. Secretaria Municipal de Educação ...................................................................................

32

4.6.1. Competência. ........................................................................................................................

32

4.6.2. Organograma. .......................................................................................................................

34

13

Página 5 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

4.7. Secretaria Municipal de Saúde ...........................................................................................

35

4.7.1. Competência. ........................................................................................................................

35

4.7.2. Organograma. .......................................................................................................................

37

4.8. Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social ..................................

38

4.8.1. Competência. ........................................................................................................................

38

4.8.2. Organograma. .......................................................................................................................

41

4.8.3. Fluxograma. ..........................................................................................................................

42

4.9. Secretaria Municipal de Infraestrutura ............................................................................

50

4.9.1. Competência. ........................................................................................................................

50

4.9.2. Organograma. .......................................................................................................................

51

4.10. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial ............

52

4.10.1. Competência. .....................................................................................................................

52

4.10.2. Organograma. ....................................................................................................................

54

4.10.3. Fluxograma. ........................................................................................................................

55

4.11. Secretaria Municipal de Cultura ......................................................................................

58

4.11.1. Competência. .....................................................................................................................

58

4.11.2. Organograma. ....................................................................................................................

60

4.12. Secretaria Municipal de Esporte e Juventude .............................................................

61

4.12.1. Competência. .....................................................................................................................

61

4.12.2. Organograma. ....................................................................................................................

62

4.13. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos ...........

63

4.13.1. Competência. .....................................................................................................................

63

4.13.2. Organograma. ....................................................................................................................

65

4.13.3. Fluxograma do Programa Garantia Safra. .....................................................................

66

4.14. Secretaria Municipal de Segurança Pública .................................................................

67

4.14.1. Competência. .....................................................................................................................

67

4.14.2. Organograma. ....................................................................................................................

68

4.14.3. Fluxograma Operacional. .................................................................................................

69

4.15. Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico Sustentável

70

4.15.1. Competência. .....................................................................................................................

70

Página 6 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

4.15.2. Organograma. ....................................................................................................................

72

5. FLUXOGRAMAS DIVERSOS ...................................................................................................

73

5.1. Fluxograma Geral de Solicitação de Diárias. ................................................................

73

5.2. Fluxograma Geral de Solicitação de Passagens. ..........................................................

74

5.3. Fluxograma Geral das Rotinas de Aquisição, Empenhamento e Pagamento. ...

75

6. CAPÍTULO II – LEGISLAÇÃO INSTITUÍDA PELA COGM NA ATUAL
GESTÃO ..........................................................................................................................................

78

6.1. Lei nº 3.259, de 11.04.2017 – Dispõe sobre autorização para o Município do Crato - CE
realizar Chamamento Público, nos termos da Lei Federal n° 13.019/2014, e dá outras
providências. .................................................................................................................................................

78

6.2. Lei nº 3.263, de 19.04.2017 – Dispõe sobre a concessão e prestação de contas de
Suprimento de Fundos e dá outras providências. ...................................................................................

79

6.3. Lei nº 3.273, de 01.06.2017 – Dispõe sobre a Logomarca Oficial da Administração
Municipal e dá outras providências. ..........................................................................................................

80

6.4. Lei nº 3.275, de 14.06.2017 – Dispõe sobre a concessão de espaços públicos, através de
Termo de Cooperação para exploração de publicidade estritamente comercial e dá outras
providências. .................................................................................................................................................

81

6.5. Lei nº 3.279, de 23.06.2017 – Dispõe sobre a premiação para equipes e gastos em
eventos esportivos promovidos pelo Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Esportes e dá outras providências. ............................................................................................................

87

6.6. Lei nº 3.352, de 08.11.2017 – Dispõe sobre a consignação em folha de pagamento dos
servidores públicos do Município de Crato-CE, e, dá outras providências. .......................................

88

6.7. Decreto nº 1101001, de 11.01.2017 – Dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Crato - CE. ..........

90

6.8. Decreto nº 1901001, de 20.01.2017 – Hora-extra. ......................................................................

93

6.9. Decreto nº 3001001, de 30.01.2017 – Dispõe sobre os procedimentos para ingresso em
cargos de provimento em comissão no âmbito da administração direta e indireta do município
do Crato e dá outras providências. ............................................................................................................

95

6.10. Decreto nº 3001002, de 30.01.2017 – Institui Manual de Procedimentos para Utilização

Página 7 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

e Controle da Frota de Veículos da Administração Direta do Município de Crato. .........................

99

6.11. Decreto nº 0303001, de 03.03.2017 – Regulamenta o prazo de vencimento do Imposto
sobre Serviços – ISS do profissional autônomo, previsto pela Lei Municipal nº 2.923/2013, de
30 de setembro de 2013. .............................................................................................................................

113

6.12. Decreto nº 1003001, de 10.03.2017 – Dispõe sobre a criação das funções de Gestor e
Fiscal de Contratos Administrativos no âmbito da Administração Direta e Indireta do
Município de Crato. .....................................................................................................................................

114

6.13. Decreto nº 2103001, de 21.03.2017 – Estabelece critérios à concessão da gratificação de
execução de trabalho relevante, técnico ou científico para servidores. ...............................................

117

6.14. Decreto nº 2103003, de 21.03.2017 – Dispõe sobre a concessão de diárias no serviço
público prevista no Art. 176 do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei nº 917, de 29 de
novembro de 1971) e dá outras providências. .........................................................................................

119

6.15. Decreto nº 1904001, de 19.04.2017 – Regulamenta a concessão, a aplicação e a
prestação de contas de Suprimento de Fundos no âmbito do Poder Executivo. ..............................

121

6.16. Decreto nº 2505002, de 25.05.2017 – Institui o Programa de Estágio no âmbito da
administração pública municipal e dá outras providências. ...................................................................

126

6.17. Decreto nº 2605001, de 26.05.2017 – Regulamenta a Lei Municipal nº 3.259, de 11 de
abril de 2017, que dispõe acerca das parcerias entre o Município do Crato e as organizações da
sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a
execução de projetos previamente estabelecidos em plano de trabalho, nos termos da Lei
Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014. ..............................................................................................

132

6.18. Decreto nº 0308001, de 03.08.2017 – Institui o Manual de Procedimentos para as
Aquisições de Bens e Serviços na Administração Direta do Município de Crato. .............................

152

6.19. Decreto nº 0308002, de 03.08.2017 – Institui o Manual de Procedimentos do Fluxo
Operacional para uso de combustível no âmbito do Poder Executivo do Município de Crato. .....

162

6.20. Decreto nº 0308003, de 03.08.2017 – Institui o Manual de Procedibilidade da
Ouvidoria Municipal para regulamentar o processo de envio de manifestações ao Poder
Executivo do Município de Crato. ............................................................................................................

166

6.21. Decreto nº 1309001, de 13.09.2017 – Institui o Manual de Procedimentos do Fluxo
Operacional para Controle de peças e manutenção de veículos no âmbito do Poder Executivo
Página 8 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

do Município de Crato. ................................................................................................................................

178

6.22. Decreto nº 1910002, de 19.10.2017 – Dá nova redação ao § 1° do artigo 25 e ao § 1° do
artigo 36, ambos do Decreto nº 2605001/2017, de 26 de maio de 2017. ...........................................

181

6.23. Decreto nº 2111001, de 21.11.2017 – Dispõe sobre registro de assiduidade e
pontualidade dos servidores municipais da Administração Pública direta e indireta, e, adota
outras providências. .....................................................................................................................................

182

6.24. Lei nº 3.427, de 17.05.2018 – Dispõe sobre a qualificação de entidades como
Organizações Sociais, e dá outras providências. ......................................................................................

183

6.25. Decreto nº 0703002, de 07.03.2018 – Dispõe sobre o colaborador eventual no âmbito
da Administração Pública Municipal, e, adota outras providências. ....................................................

189

6.26. Decreto nº 1503001, de 15.03.2018 – Dispõe sobre as normas para garantir o direito de
acesso à informação, e, adota outras providências. .................................................................................

189

6.27. Decreto nº 1605002, de 16.05.2018 – Institui o Manual de Rotina acerca da concessão
de vantagens, incentivos, renúncias, cessões e doações, e, adota outras providências. .....................

208

6.28. Decreto nº 1605003, de 16.05.2018 – Regulamenta o disposto nos artigos 114 ao 121
da Lei Municipal nº 917, de 29 de novembro de 1971, e adota outras providências. .......................

211

6.29. Decreto nº 1806001, de 18.06.2018 – Regulamenta a Lei Municipal nº 3.427/2018,
institui a Comissão Municipal de Publicização, e dá outras providências. ..........................................

213

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....................................................................................................

224

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....................................................................................

225

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES ..............................................................

227

9.1. ANEXO I – Órgãos Federais .............................................................................................

227

9.2. ANEXO II – Órgãos Estaduais .........................................................................................

228

9.3. ANEXO III – Órgãos Municipais ....................................................................................

229

Página 9 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

1. APRESENTAÇÃO
As informações contidas neste manual aplicam-se ao Poder Executivo do Município,
Administração Direta e Indireta, ou seja, a todas as Secretarias e Autarquia pertencentes à Prefeitura
Municipal de Crato/CE.
Pretende-se com este Manual da Estrutura Organizacional e Funcional dos Procedimentos
Administrativos do Município de Crato/CE, divulgar as atividades, disciplinar e padronizar rotinas
de trabalho de todas as ações executadas pelos Órgãos municipais, visando que as atividades sejam
realizadas de forma otimizadas mediante os limites legais existentes e obedecendo aos preceitos do
Controle Interno deste Município.
Oportunamente, são apresentadas as competências de todas as Secretarias, organograma e
o fluxograma de algumas.
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2. OBJETIVO
O objetivo deste Manual institucional é orientar e facilitar o entendimento das
Competências dos Órgãos Municipais e da Estrutura Organizacional e Funcional deste Município,
oportunizando aos cidadãos e servidores o acesso aos trâmites de cada procedimento administrativo,
visando sua realização de forma otimizada mediante os limites legais existentes e obedecendo aos
preceitos do Controle interno deste Município.
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3. FUNDAMENTOS LEGAIS
O Presente Manual fundamenta-se em leis e decretos e demais legislações descritas nas
Normas de Procedimentos Administrativos.
 Lei nº 3.253/2017, de 01.03.2017, publicada no DOM de 03.03.2017 – Edição nº 3640
(Alterada pela Lei nº 3.353/2017, de 08.11.2017, publicada no DOM de 08.11.2017 – Edição
nº 3805).
 Lei nº 3.419/2018, de 06.04.2018, publicada no DOM de 06.04.2018 – Edição nº 3904E.
 Decreto Municipal nº 2103003, de 21.03.2017, publicado no DOM de 28.03.2017 – Edição
nº 3657E.
 Decreto Municipal nº 0308001, de 03.08.2017, publicado no DOM de 03.08.2017 –
Edição nº 3743.
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4.

CAPÍTULO
I
–
COMPETÊNCIAS
E
ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS
4.1. Gabinete do Prefeito
4.1.1. Competências:
 Auxiliar o Prefeito em suas funções administrativas, políticas e sociais;
 coordenar a segurança e a defesa do Chefe do Executivo;
 diligenciar quanto ao preparo e ao encaminhamento das reuniões, audiências e agenda do
Chefe do Executivo;
 incumbir-se das correspondências do Prefeito, mantendo sob sua guarda documentos de
natureza sigilosa;
 supervisionar as políticas e ações dos órgãos que integram a sua estrutura;
 auxiliar o Chefe do Poder Executivo em suas funções administrativas, acompanhando a
tramitação de processos, controlando prazos e atuando na elaboração de documentos
institucionais;
 providenciar a elaboração de projetos de lei, decretos, editais, portarias e outros atos
normativos, bem como acompanhar a tramitação de projetos no Legislativo, controlando
prazos, sanções e vetos;
 sugerir a revisão da produção jurídica quanto aos decretos a serem submetidos à
assinatura do Prefeito Municipal;
 diligenciar a publicação dos atos oficiais de competência do Prefeito;
 preparar e encaminhar o expediente do Chefe do Executivo;
 coordenar a elaboração dos atos de exoneração e nomeação de cargos em comissão das
estruturas dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;
 planejar, controlar e executar todos os atos necessários para programação, agendamento e
execução dos eventos e solenidades com a participação do Prefeito;
 assistir ao Prefeito Municipal;
 promover a transmissão e o controle das instruções emanadas do Prefeito Municipal;
 acompanhar o processo legislativo municipal;
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 solicitar à Procuradoria do Município informações sobre o controle do cumprimento dos
prazos legais, a expedição e a publicação dos atos e decretos editados e das leis
sancionadas ou promulgadas pelo Prefeito Municipal;
 efetuar o levantamento de informações em sua área de atuação, para conhecimento e
permanente avaliação do Prefeito;
 coordenar as atividades de representação dos interesses da administração municipal;
 administrar os meios de transporte do Gabinete do Prefeito;
 cuidar da representação civil do Prefeito Municipal;
 efetuar a execução orçamentária do Gabinete do Prefeito;
 gerir as atividades de integração política e administrativa;
 promover o relacionamento do Poder Executivo com o Poder Legislativo;
 estreitar o relacionamento com outros Municípios, com autoridades das demais esferas de
governo e com entidades representativas da sociedade civil;
 o processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento; e
 desempenhar outras competências correlatas.
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4.1.2. Organograma
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4.2. Procuradoria Geral do Município
4.2.1. Competências:
 A representação judicial e extrajudicial do Município, a consultoria e a assessoria jurídica
aos órgãos e entidades integrantes da estrutura da Administração Municipal, bem como a
emissão de pareceres, normativos ou não, para fixar a interpretação de leis ou atos
administrativos;
 a orientação na elaboração de projetos de lei, decretos e outros atos normativos de
competência do Chefe do Poder Executivo Municipal ou dos Secretários Municipais;
 o acompanhamento e o controle das ações cuja representação judicial do Município tenha
sido conferida a terceiros;
 a defesa, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, dos atos e prerrogativas do Chefe
do Poder Executivo Municipal e a representação judicial do Município e de suas entidades
de Direito Público;
 a elaboração de minutas de correspondências ou documentos para prestar informações ao
Judiciário em mandados de segurança impetrados contra ato do Chefe do Poder
Executivo Municipal e de outras autoridades que forem indicadas em norma
regulamentar;
 a proposição ao Chefe do Poder Executivo Municipal de encaminhamento de
representação para a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos e a
elaboração da correspondente petição e das informações que devam ser prestadas;
 a proposição de atos de natureza geral e medidas de caráter jurídico que visem proteger o
patrimônio público e a manifestação sobre providências de ordem administrativa e
jurídica aconselhadas pelo interesse público;
 a defesa dos interesses do Município junto aos contenciosos administrativos;
 a proposição de medidas para uniformização da jurisprudência administrativa e
representação extrajudicial do Município do Crato em matérias relativas a contratos,
acordos e convênios, bem como exame e aprovação de minutas dos editais de licitações e
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a devida manifestação sobre quaisquer matérias referentes às licitações públicas
promovidas pelos órgãos da Administração Direta e pelas Autarquias, se necessário;
 a manifestação prévia com referência ao cumprimento de decisões judiciais e nos pedidos
de extensão de julgados, relacionados com a Administração Direta;
 a manifestação, sempre que solicitada, em processo administrativo disciplinar ou outros
em que haja questão judicial que exija orientação jurídica como condição de seu
prosseguimento;
 a representação às autoridades sobre as providências de ordem jurídica reclamadas pelo
interesse do Município e pela aplicação das leis vigentes;
 a colaboração com as autoridades no controle da legalidade no âmbito do Poder
Executivo Municipal;
 a proposição da declaração de nulidade ou a revogação de quaisquer atos administrativos
contrários ao interesse público;
 a análise de processos administrativos e emissão de parecer jurídico sobre benefícios,
direitos, vantagens, deveres e obrigações dos servidores públicos da Administração
Direta, que não forem de competência específica dos órgãos que integram a
Administração Municipal;
 a gestão centralizada de compras e suprimento de bens e serviços, contratação de obras,
locações e alienações, mediante a realização dos processos licitatórios e a manifestação
nas dispensas e inexigibilidades nas compras e contratações para órgãos e entidades da
Administração Municipal, bem como o cadastro de fornecedores;
 o processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;
 desempenhar outras competências correlatas.
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4.2.2. Organograma
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4.2.3. Fluxograma de Processos Administrativos
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4.2.4. Fluxograma de Penalização de Empresas
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4.3. Controladoria e Ouvidoria Geral do Município
4.3.1. Competências:
 A realização do controle interno das atividades de administração financeira, patrimonial,
orçamentária e contábil dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem
como dos fundos municipais e dos convênios firmados com entidades que recebem
subvenções ou outras transferências à conta do orçamento municipal no que se refere à
legalidade, legitimidade e economicidade;
 a programação, coordenação, acompanhamento e avaliação das ações setoriais, através da
realização de inspeções e de auditorias, e proposição de aplicação de sanções, conforme
legislação vigente, a gestores e agentes inadimplentes;
 a apuração de denúncias relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas em órgão ou
entidade da Administração, dando ciência ao Prefeito Municipal, ao interessado e ao
titular do órgão ou autoridade equivalente, sob pena de responsabilidade solidária;
 a auditoria nos diversos segmentos da Administração Municipal, direta e indireta, nas
entidades públicas ou privadas que recebam, a qualquer título, recursos financeiros do
Município;
 a comprovação da legalidade e avaliação da eficácia e eficiência das gestões orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Municipal e da
aplicação de recursos públicos por entidades da iniciativa privada;
 a auditoria da folha de pagamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta;
 a verificação da regularidade de processos de licitação pública;
 a fiscalização sobre a observância dos limites e condições estabelecidos na legislação
pertinente, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal;
 a proposição de normas e procedimentos para prevenir fraudes, erros, falhas ou omissões
na execução orçamentária e financeira;
 o zelo e a ação para fazer cumprir a Política Municipal de Transparência, acesso aos
cidadãos às informações e ética na Administração Pública;
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 o recebimento de denúncia e reclamações sobre o atendimento dos serviços públicos,
bem como o encaminhamento para solução juntos aos órgãos competentes e respectivo
acompanhamento;
 expedir recomendações aos servidores públicos dos órgãos da Administração Municipal,
quando se fizer necessário;
 o processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;
 desempenhar outras competências correlatas.
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4.3.2. Organograma
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4.3.3. Fluxograma – Ouvidoria Geral do Município
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4.4. Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
4.4.1. Competências:
 A formulação, a coordenação, a administração e a execução da política de administração
tributária e fiscal do Município, bem como o aperfeiçoamento e atualização da legislação
tributária municipal;
 a arrecadação, o lançamento e a fiscalização dos tributos e receitas municipais;
 a organização e a manutenção do cadastro econômico do Município, a orientação aos
contribuintes quanto a sua atualização e a organização e a manutenção do cadastro
imobiliário;
 a inscrição na dívida ativa e a promoção da sua cobrança administrativa, o controle e
registro do seu pagamento;
 a promoção de estudos e a fixação de critérios para a concessão de incentivos fiscais e
financeiros, tendo em vista o desenvolvimento econômico e social do Município, em
articulação com o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável;
 a promoção da educação fiscal da população como estratégia integradora de todas as
ações da administração tributária, visando a realização da receita necessária aos objetivos
do Município;
 o registro e controle contábeis da administração financeira e patrimonial e o registro da
execução orçamentária;
 a realização das receitas e a destinação destes recursos aos outros órgãos municipais, para
que desenvolvam seus programas e ações governamentais, em observância às disposições
das leis orçamentárias aprovadas, os programas e projetos do Governo e as demandas
sociais priorizadas na ação governamental;
 a proposição de normas e procedimentos para controle, registro e acompanhamento dos
gastos públicos e a análise da viabilidade de instituição e manutenção de fundos especiais
com a fixação de normas administrativas para seu funcionamento e controle de sua
gestão;
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 o processamento do pagamento de despesas e da movimentação das contas bancárias da
Prefeitura e de seus fundos vinculados, bem como o repasse de recursos ao Poder
Legislativo e formalização e controle das transferências constitucionais e voluntárias;
 o estabelecimento da programação financeira de desembolso consolidada em fluxo de
caixa, a uniformização e a padronização de sistemas, procedimentos e formulários
aplicados, utilizados na execução financeira e a promoção de medidas asseguradoras do
equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas municipais;
 o acompanhamento e a coordenação das ações setoriais desenvolvidas, visando assegurar
o cumprimento das prioridades pela Administração Municipal e das demandas elencadas
no orçamento pela comunidade;
 coordenação das atividades relativas à execução orçamentária, financeira e contábil dos
órgãos da Administração Direta Municipal e o estabelecimento e acompanhamento da
programação financeira de desembolso, de conformidade com determinações da Lei de
Responsabilidade Fiscal e normas legais pertinentes;
 a gerência e execução de ações para captação de recursos para programas e projetos de
interesse do Município;
 a coordenação da formulação e definição dos programas e projetos governamentais para a
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e do Plano
Plurianual do Município, observando as normas da Constituição Federal e da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
 a orientação aos órgãos e entidades municipais sobre a proposição de seus orçamentos e a
consolidação das propostas, bem como o controle, acompanhamento e execução do
orçamento anual;
 a gestão do atendimento ao usuário do serviço público municipal, no âmbito da
administração fiscal, tributária e financeira, visando à sua satisfação com a melhoria
constante da qualidade dos serviços prestados;
 orientar os órgãos e as entidades do Poder Executivo Municipal sobre os procedimentos
voltados para o cumprimento das obrigações acessórias incidentes sobre a folha de
pagamento, prestadas aos órgãos federais;
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 supervisionar e cobrar providências das entidades do Poder Executivo Municipal, a fim
de manterem a regularidade das Certidões Negativas de Débito quanto às obrigações
acessórias junto aos demais entes da Federação;
 supervisionar e cobrar providências das entidades da Administração Direta e Indireta para
manterem a regularidade dos seus dados cadastrais junto à Receita Federal do Brasil;
 o processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;
 desempenhar outras competências correlatas.
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4.4.2. Organograma

Página 28 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

4.4.3. Fluxograma Setor de Coordenadoria de Administração Tributária
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4.5. Secretaria Municipal de Administração
4.5.1. Competências:


A formulação e a execução da política de administração de recursos humanos, a
coordenação e execução das atividades de cadastramento, alocação, concessão de
benefícios, capacitação, realização de concursos públicos e processos seletivos, bem como
o processamento da folha de pagamento dos servidores da Administração Pública
Municipal;



a formulação, a elaboração e a administração do plano de cargos e salários dos servidores
da Prefeitura Municipal, a fixação, o controle do quadro de lotação, o estudo e a
proposição das políticas de definição dos sistemas remuneratórios;



o estudo das proposições de criação, transformação ou extinção de cargos em comissão e
funções de confiança, bem como a gestão compartilhada com o Gabinete do Prefeito,
dos atos de provimento e vacância de cargos e funções públicas;



a formulação e implementação de políticas e diretrizes relativas às atividades de
administração de materiais, de serviços, patrimonial, de transportes, inclusive o
armazenamento de materiais de consumo, permanente e de equipamentos;



gestão e controle da frota de veículos pertencentes, locados ou cedidos ao Município;



implantação de política e gerenciamento das despesas com combustíveis utilizados pelos
veículos e máquinas alocados nos diversos órgãos da Administração Municipal e
entidades conveniadas;



organização e manutenção de um Almoxarifado Central na Prefeitura Municipal,
recebimento, conferência, armazenamento, registro e distribuição dos produtos em
estoque;



a organização e a manutenção dos serviços de protocolo, tramitação e distribuição de
documentos, correspondências e processos;



o processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;

 desempenhar outras competências correlatas.
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4.5.2. Organograma
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4.6. Secretaria Municipal de Educação
4.6.1. Competências:
 A formulação, planejamento, organização, controle e implementação da política
educacional do Município, fundamentada nos objetivos de desenvolvimento político e
social das comunidades, e a concretização do processo educacional de forma democrática
e participativa, destacando a função social da escola na formação e transformação do
cidadão, em harmonia com o Conselho Municipal de Educação;
 a elaboração e implementação de programas, projetos e atividades educacionais, com
atuação prioritária no ensino fundamental e pré-escolar;
 a integração das ações do Município visando à erradicação do analfabetismo, à melhoria
da qualidade do ensino e à valorização dos profissionais de educação;
 a administração e a execução das atividades de educação especial, infantil e fundamental,
por intermédio das suas unidades orgânicas e da Rede Municipal de Ensino;
 o acompanhamento e o controle da aplicação dos recursos financeiros de custeio e
investimento no sistema e no processo educacional do Município, para fins de avaliação e
verificação do cumprimento das obrigações constitucionais;
 gerir os recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, destinados à educação, por meio
do Fundo Municipal de Educação, tendo como referência a Política Municipal de
Educação e os Planos Nacional e Municipal de Educação;
 o diagnóstico permanente, quantitativo e qualitativo, das características e qualificações do
magistério, da população estudantil e da atuação das unidades escolares e sua
compatibilidade com as demandas identificadas;
 a coordenação, a supervisão e o controle das ações do Município relativas ao
cumprimento das determinações constitucionais referentes à educação, visando à
preservação dos valores regionais e locais;
 a promoção e o incentivo à qualificação e capacitação dos profissionais que atuam nos
ambientes educacionais do Município;
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 o processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;
 desempenhar outras competências correlatas.
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4.6.2. Organograma
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4.7. Secretaria Municipal de Saúde
4.7.1. Competências:
 A formulação de políticas de saúde, de acordo com os princípios norteadores do Sistema
Único de Saúde;
 a coordenação, supervisão e execução de programas, projetos, atividades e ações
vinculadas ao Sistema Único de Saúde, em articulação com a Secretaria de Estado da
Saúde, Ministério da Saúde, iniciativa privada, universidades e entidades afins;
 a gestão do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com a sua lei de criação, incluindo o
planejamento, a coordenação e a execução das atividades orçamentárias, financeiras e
contábeis, sob fiscalização do Conselho Municipal de Saúde;
 a prestação de serviços de saúde à população no que tange à prevenção de doenças e à
promoção da saúde coletiva, com foco em seu caráter educativo, curativo, reabilitador e
de urgência e emergência;
 a execução de atividades integradas de assistência, prevenção e vigilância alimentar e
nutricional, epidemiológica, sanitária e ambiental, respeitando as suas especificidades;
 a implementação e fiscalização de políticas relativas à saúde pública e de controle de
vetores de doenças e zoonoses, em articulação com outros órgãos públicos;
 a implantação da Política de Humanização do Atendimento, em caráter permanente, nos
serviços de saúde;
 a regulação, controle, avaliação e auditoria dos prestadores de serviços hospitalares e
ambulatoriais contratualizados com o Sistema Único de Saúde;
 o planejamento, controle e garantia do suprimento de medicamentos e insumos
necessários à assistência farmacêutica, em conformidade com a política nacional e
diretrizes do Sistema Único de Saúde;
 a prestação do suporte técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Saúde;
 a viabilização de canal de comunicação que possibilite avaliação e redirecionamento das
atividades desenvolvidas pelo sistema de saúde municipal;
 o processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;
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 desempenhar outras competências correlatas.
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4.7.2. Organograma
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4.8. Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social
4.8.1. Competências:
 Viabilizar a execução das políticas da Administração Municipal na área de incentivo ao
trabalho e desenvolvimento social, através da adequada gestão da estrutura e dos recursos
disponíveis;
 promover o planejamento e acompanhamento técnico-gerencial dos projetos de incentivo
ao trabalho e geração de renda;
 fortalecer a execução das políticas públicas do trabalho e de geração de renda no âmbito
do Município, valorizando os espaços de debate público e a articulação de redes que
implementem ações de qualificação;
 organizar e coordenar o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito
municipal, observando as deliberações e pactuações de sua respectiva instância;
 estabelecer prioridades e metas, visando à prevenção e ao enfrentamento da pobreza, da
desigualdade, das vulnerabilidades e dos riscos sociais;
 normatizar e regular a política de assistência social na esfera municipal, em consonância
com as normas gerais da União;
 elaborar o Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
 garantir o comando único das ações do Sistema Único de Assistência Social – SUAS pelo
órgão gestor da política de assistência social, conforme preconiza a Lei Orgânica de
Assistência Social – LOAS;
 realizar, em conjunto com o conselho municipal de assistência social, as conferências de
assistência social;
 estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS para a participação nas instâncias de controle social da política
de assistência social;
 promover a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da
política de assistência social;
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 garantir que a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com os Planos de
Assistência Social e compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento do Sistema
Único de Assistência Social – SUAS;
 garantir a integralidade da proteção socioassistencial à população, primando pela
qualificação dos serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, exercendo essa
responsabilidade de forma compartilhada entre a União e o Estado;
 garantir e organizar a oferta dos serviços socioassistenciais conforme Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais;
 estruturar, implantar e implementar a Vigilância Socioassistencial;
 definir os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços
socioassistenciais, com respeito às diversidades em todas as suas formas, de modo a
garantir a atenção igualitária.
 gerir, de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de transferência de renda de
sua competência;
 regulamentar os benefícios eventuais em consonância com as deliberações do Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS;
 implementar os protocolos pactuados na Comissão Intergestora Tripartite;
 promover a articulação intersetorial do Sistema Único de Assistência Social – SUAS com
as demais políticas públicas e o sistema de garantia de direitos;
 desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos
relacionados à política de assistência social, em especial para fundamentar a análise de
situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento da oferta de
serviços em conformidade com a tipificação nacional;
 implantar sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para
promover o aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da rede
socioassistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS e Plano de Assistência Social;
 elaborar, implantar e executar a política de recursos humanos, de acordo com a Norma
Operacional Básica/Recursos Humanos – NOB/RH do SUAS;
Página 39 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

 implementar a gestão de trabalho dos profissionais do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS e a educação permanente de gestores, trabalhadores, dirigentes de
entidades e organizações, usuários e conselheiros de assistência social;
 assessorar e apoiar as entidades e organizações, visando à adequação dos seus serviços,
programas, projetos e benefícios de assistência social às normas do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS;
 promover e coordenar convênios, contratos, acordos e outros documentos com entidades
privadas, assistenciais, órgãos estaduais e federais, visando a melhoria dos serviços
prestados relacionados ao desenvolvimento social no Município;
 o processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;
 coordenar as atividades da Casa do Cidadão;
 promover a política de fomento à economia solidária e ao empreendedor, em âmbito
urbano, nos termos da legislação específica;
 promover os trabalhos sociais nos núcleos de habitação, infraestrutura e saneamento;
 desempenhar outras competências correlatas.
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4.8.2. Organograma
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4.8.3. Fluxograma
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4.9. Secretaria Municipal de Infraestrutura
4.9.1. Competências:
 Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Desenvolvimento da Infraestrutura
Urbana, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal, com o Plano
Diretor Urbano e com a legislação vigente;
 coordenar e prestar apoio técnico-administrativo aos órgãos colegiados afins a área de
atuação da Secretaria;
 controlar e fiscalizar a execução, direta ou indiretamente, dos projetos de construção e
manutenção de obras da Administração Municipal sob sua responsabilidade técnica;
 executar e avaliar planos, programas e projetos de melhoria e expansão da rede viária do
Município;
 realizar ações de captação de recursos, que permitam a viabilização do financiamento dos
programas e ações dentro de sua competência e atribuições definidas nesta Lei Municipal;
 acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município,
na sua área de competência;
 acompanhar, controlar e executar os serviços de manutenção da iluminação pública;
 gerir os recursos do Fundo Municipal de Iluminação Pública;
 o processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;
 desempenhar outras competências correlatas;
 executar, em articulação com a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento
Social, as políticas de habitação e saneamento.
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4.9.2. Organograma
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4.10. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Territorial
4.10.1. Competências:
 Formular políticas e diretrizes de desenvolvimento ambiental para o Município;
 planejar, coordenar e executar políticas, diretrizes e ações que visem à proteção,
recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental do Município;
 administrar e gerenciar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental – FUMDAM;
 elaborar normas técnicas e legais, visando ao estabelecimento de padrões de
sustentabilidade ambiental;
 integrar a política ambiental às políticas setoriais previstas no Plano Diretor Municipal;
 articular as ações ambientais nas perspectivas municipais e regionais;
 manter intercâmbios e parcerias com órgãos públicos e com organizações não
governamentais, nacionais e internacionais, visando à promoção dos planos, programas e
projetos ambientais locais;
 estimular e realizar o desenvolvimento de estudos e pesquisas de caráter científico,
tecnológico, cultural e educativo, objetivando a produção de conhecimento e a difusão de
uma consciência de preservação ambiental;
 garantir a participação da comunidade no processo de gestão ambiental, assegurando a
representação de todos os segmentos sociais no planejamento da política ambiental do
Município;
 controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, em
consonância com a legislação vigente;
 fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas, Código de
Edificações e Plano Diretor do Município;
 expedir licenças e alvarás para a execução de obras públicas e/ou particulares no
Município;

Página 52 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

 expedir, monitorar, fiscalizar e fazer cumprir as normas referentes ao ordenamento
territorial e urbano do Município do Crato, podendo, para tanto, aplicar multas
estabelecidas na legislação específica;
 controlar construções e loteamentos urbanos, para que sejam realizados com a
observância das disposições legais vigentes, adotando as medidas administrativas de sua
competência para correção, solicitando, se necessário, a propositura das medidas judiciais
cabíveis pela Procuradoria Geral do Município, visando o resguardo do interesse público;
 conceder, conforme disposto ao regulamento, alvarás na área de sua competência em
consonância com legislação vigente;
 programar, executar e conservar a arborização dos logradouros públicos e atividades
afins;
 planejar, reformar, implantar e administrar unidades de conservação, bosques, praças,
parques, jardins e demais áreas verdes do Município;
 exercer o poder de polícia administrativa de controle ambiental, dos espaços públicos e de
observância das posturas municipais, necessário ao desempenho de sua missão
institucional;
 promover, conservar e manter a infraestrutura urbana da cidade, incluindo suas vias,
parques, praças, jardins, mercados, estações rodoviárias e cemitérios, além da prestação
dos serviços de limpeza urbana;
 programar e gerenciar as atividades inerentes à coleta de resíduos sólidos domiciliares e
comerciais, varrição, capina e limpeza de vias e logradouros públicos;
 apoiar e estimular projetos de reciclagem de resíduos sólidos;
 o processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;
 a formulação e planejamento da política municipal de mobilidade urbana, visando à
sustentabilidade das intervenções viárias do Município, priorizando o pedestre e os
transportes cicloviários e coletivos;
 executar e coordenar os projetos do sistema de trânsito, transporte coletivo, individual e
carga, tráfego e sinalização, em consonância com a Legislação Federal;
 desempenhar outras competências correlatas.
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4.10.2. Organograma
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4.10.3. Fluxogramas
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4.11. Secretaria Municipal de Cultura
4.11.1. Competências:
 Promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão ampla e
integrada, considerando a cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento do
Município;
 valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a diversidade étnica e
social da Cidade do Crato;
 preservar e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial da Cidade do Crato;
 pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público a documentação e os acervos
artísticos, culturais e históricos de interesse do Município;
 promover intercâmbio cultural nos âmbitos regional, nacional e internacional;
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 fortalecer o sistema de incentivo à Cultura e promover ações de fomento ao
desenvolvimento da produção cultural no âmbito do Município;
 democratizar os equipamentos, as ações e os eventos culturais, democratizando o acesso
aos bens culturais;
 estruturar e realizar cursos de formação e qualificação profissional, em especial nas áreas
de criação, produção e gestão cultural;
 estruturar o calendário dos eventos culturais da Cidade do Crato;
 elaborar estudos específicos para a identificação de cadeias produtivas da cultura para, em
articulação com outros órgãos municipais, traçar políticas de desenvolvimento voltadas
aos envolvidos no processo da produção cultural;
 o processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;
 administrar o patrimônio histórico, artístico e cultural do município, apoiar os artistas de
forma geral, coordenar a participação do município nos festejos de caráter popular,
incentivar e apoiar as tradições folclóricas, os folguedos e o patrimônio imaterial do
município e desempenhar outras competências correlatas.
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4.11.2. Organograma
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4.12. Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
4.12.1. Competências:
 Planejar e coordenar o apoio e a execução de atividades esportivas e de lazer,
promovendo a humanização da vida urbana e a integração da comunidade;
 planejar e coordenar projetos e programas de desenvolvimento de atividades esportivas e
de lazer;
 promover o incentivo à prática esportiva pela população;
 contribuir para a manutenção e ampliação de áreas públicas para prática esportiva e lazer;
 coordenar as atividades de educação esportiva da população;
 desenvolver, promover, divulgar e controlar as atividades esportivas nos centros de lazer
do Município, estimulando o hábito de esporte de massa na comunidade;
 promover a manutenção e construção de equipamentos esportivos do Município;
 proceder à cessão, concessão, permissão ou autorização, mediante o cumprimento das
formalidades legais, dos aparelhos que administra, para a realização de festivais e certames
de caráter cívico, filantrópico, social ou artístico, bem como para as competições
desportivas oficiais;
 vincular suas ações com vistas a atrair eventos esportivos nacionais para a sua realização
no município, cuidando da imagem de organização, responsabilidade, probidade e zelo
para com os deveres do Município;
 promover, de forma permanente, o esporte e o lazer no nível da Administração
Municipal, permeando e institucionalizando as ações inerentes à sua área de atuação,
conforme previstas nas Legislações Federal, Estadual e Municipal;
 apoiar e estimular projetos de esporte e lazer que visem atender às necessidades das
Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD);
 o processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;
 desempenhar outras competências correlatas.
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4.12.2. Organograma
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4.13. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos
Hídricos
4.13.1. Competências:
 O planejamento, organização, articulação, coordenação, integração, execução e avaliação
das políticas municipais relativas às áreas da agricultura, piscicultura, apicultura, pecuária e
de recursos hídricos do Município;
 o fomento, incentivo, orientação, assistência técnica e sanitária aos setores agrícola e
pecuário do Município;
 a implementação do Plano Integrado de Desenvolvimento do Meio Rural, em conjunto
com as demais secretarias municipais e órgãos federais e estaduais com atuação no setor;
 levantar e interpretar o desempenho da agropecuária no Município, nas áreas de
produção, comercialização, abastecimento e afins;
 formular diretrizes e estratégias para o desenvolvimento agrícola do Município;
 selecionar as prioridades municipais nas áreas de agropecuária, abastecimento e
agroindústria;
 compatibilizar a execução de projetos agropecuários, conforme normas e posturas
municipais;
 fornecer, na medida do possível, insumos, máquinas, implementos, mudas e sementes;
 incentivar a instalação de unidades experimentais, campos de demonstração e de
cooperação, lavouras e hortas comunitárias, proteção ambiental e lazer;
 oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor, agricultura familiar, e trabalhador
rural, condições de trabalho e de mercado para os produtos, rentabilidade dos
empreendimentos e a melhoria do padrão de vida da família.
 coordenar programas de desenvolvimento sustentável de bacias hidrográficas, empenhar
na proteção dos mananciais d’água;
 promover a política de fomento à economia solidária e ao empreendedor, em âmbito
rural, nos termos da legislação específica;
 processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;
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 incentivar atividades relacionadas à produção e comercialização de produtos orgânicos;
 desempenhar outras competências correlatas;
 apoio à realização de feiras e eventos, visando o incremento da comercialização dos
produtos da agricultura familiar;
 apoiar e incentivar as atividades não-agrícolas no meio rural;
 orientar aos agricultores familiares na obtenção do registro junto ao SIM – Selo de
Inspeção Municipal;
 orientar e apoiar os agricultores familiares no acesso às compras governamentais – vide
PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e PAA (Programa de Aquisição de
Alimentos).
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4.13.2. Organograma
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4.13.3. Fluxograma Programa Garanta Safra
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4.14. Secretaria Municipal de Segurança Pública
4.14.1. Competências:
 Planejar, operacionalizar e executar, por meio da Guarda Civil Metropolitana do Crato,
ações voltadas à defesa e à segurança social, dentro de seus limites de competência;
 a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município;
 a execução de ações e procedimentos de fiscalização, engenharia, sinalização e a coleta de
dados estatísticos de trânsito, por meio do Departamento Municipal de Trânsito –
DEMUTRAN, competindo-lhe, ainda, a aplicação de penalidades e outras medidas
administrativas;
 planejar, coordenar e executar as ações de proteção e defesa civil municipal;
 o processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;
 desempenhar outras competências correlatas.
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4.14.2. Organograma

Página 68 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

4.14.3. Fluxograma Operacional
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4.15. Secretaria Municipal de Turismo Desenvolvimento Econômico
Sustentável
4.15.1. Competências:
Compete, sem prejuízo de outras atribuições legais e regimentais previstas em normatizações
próprias, desde que não conflitantes com as disposições desta Lei:
 Deliberar de maneira estratégica, harmônica e interdisciplinar sobre a Política de
Desenvolvimento Econômico Sustentável competindo-lhe: planejar, formular diretrizes
estratégicas, operacionais e definição de prioridades;
 Formular, planejar e implementar a política de fomento econômico e tecnológico dos
setores industrial, comercial e turísticos do Município, compreendendo a atração de
novos investimentos, contribuindo para a geração de emprego e renda;
 Promover e incentivar a criação, preservação e ampliação de empresas e polos
econômicos, industriais, comerciais e turísticos;
 Aperfeiçoar e ampliar as relações do Município com empresários, entidades públicas e
privadas, em nível local, nacional e internacional;
 Planejar e desenvolver programas de apoio e incentivos aos pequenos negócios;
 Apoiar empresas no processo de difusão de seus produtos e serviços, com vistas à
ampliação dos negócios no mercado nacional e internacional;
 Incentivar o desenvolvimento do Turismo no Município, promovendo ações de melhoria
da infraestrutura dos produtos turísticos existentes, incluindo a realização de encontros de
negócios, congressos e outras atividades congêneres;
 Avaliar, conceder e monitorar os incentivos fiscais e extrafiscais para instalação de novos
investimentos ou ampliação dos já existentes neste Município;
 Promover a educação empreendedora, através de convênios e parcerias com instituições
de ensino e entidades vinculadas à profissionalização empresarial;
 Fomentar as ações de política municipal de desenvolvimento de projetos científico,
tecnológico e de inovação;
 O processamento do empenho e liquidação de todas as despesas de seu orçamento;
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 Desempenhar outras competências correlatas;
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4.15.2. Organograma
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5. FLUXOGRAMAS DIVERSOS
5.1. Fluxograma Geral de Solicitação de Diárias
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5.2. Fluxograma Geral de Solicitação de Passagens
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5.3. Fluxograma Geral de Rotinas de Aquisição, Empenhamento e Pagamento
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6. CAPÍTULO II – LEGISLAÇÃO INSTITUÍDA PELA CGM NA ATUAL
GESTÃO
2017 – LEIS
SEQ.

6.1.

6.2.
6.3.

Nº DA LEI

EMENTA

Lei nº 3.259, de 11.04.2017 Dispõe sobre autorização para o Município do Crato - CE
Publicada no DOM de 11.04.2017 – realizar Chamamento Público, nos termos da Lei Federal n°
Edição nº 3667E
13.019/2014, e dá outras providências.
Lei nº 3.263, de 19.04.2017 Dispõe sobre a concessão e prestação de contas de Suprimento
de Fundos e dá outras providências.

Publicada no DOM de 19.04.2017 –
Edição nº 3671E

Lei nº 3.273, de 01.06.2017
Publicada no DOM de .01.06.2017
– Edição nº 3700E

Dispõe sobre a Logomarca Oficial da Administração
Municipal e dá outras providências.

6.4.

Lei nº 3.275, de 14.06.2017 Dispõe sobre a concessão de espaços públicos, através de
Publicada no DOM de 14.06.2017 – Termo de Cooperação para exploração de publicidade
Edição nº 3709E
estritamente comercial e dá outras providências.

6.5.

Lei nº 3.279, de 23.06.2017 Dispõe sobre a premiação para equipes e gastos em eventos
Publicada no DOM de 23.06.2017 – esportivos promovidos pelo Executivo Municipal, através da
Edição nº 3714
Secretaria Municipal de Esportes e dá outras providências.

6.6.

Lei nº 3.352, de 08.11.2017 Dispõe sobre a consignação em folha de pagamento dos
Publicada no DOM de 08.11.2017 – servidores públicos do Município de Crato-CE, e, dá outras
Edição nº 3805
providências.

6.1.
LEI Nº 3.259/2017
CRATO/CE, 11 DE ABRIL DE 2017
EMENTA: Dispõe sobre autorização para o Município do
Crato - CE realizar Chamamento Público, nos termos da
Lei Federal n° 13.019/2014, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal do Crato, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica autorizado o Município de CRATO-CE, a realizar Chamamento Público para firmamento de Termo
de Fomento, Termo de Colaboração e Acordo de cooperação, nos termos da Lei Federal nº. 13.019/ 2014.
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Art. 2º. Para os fins desta Lei, considera-se:
I – Chamamento Público: procedimento destinado a selecionar pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a
observância nos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que são correlatos;
II – Termo de Fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de
recursos financeiros;
III - Termo de Colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos
financeiros;
IV- Acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros;
Art. 3º. Demais disposições serão regulamentadas mediante decreto.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Ficam revogadas demais disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 11 de abril de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

6.2.
LEI Nº 3.263/2017
CRATO/CE, 19 DE ABRIL DE 2017
EMENTA: Dispõe sobre a concessão e prestação de contas
de Suprimento de Fundos e dá outras providências.
O Prefeito Municipal do Crato, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica instituído, na Prefeitura Municipal do Crato, nas Autarquias e Fundações Públicas Municipais, o
regime de Suprimento de Fundos.
Art. 2º. O regime de suprimento de fundos consiste na entrega de numerário a servidor designado, sempre
precedido de expedição de Portaria de Concessão e empenho em dotação própria, para realizar despesas que pela
excepcionalidade, a critério do ordenador de Despesa, não se apresentem passíveis de planejamento e não
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possam ser submetidas ao procedimento licitatório ou dispensa de licitação, dependendo da estimativa de valor
dos materiais, bens ou serviços a serem adquiridos.
Parágrafo Único. Não serão feitos adiantamentos para despesas já realizadas e não poderão ser realizadas
despesas para fins diversos daqueles para os quais foi feito o adiantamento.
Art. 3º. São passíveis de realização, por meio de suprimento de fundos, os seguintes pagamentos:
I - despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujos valores sejam iguais ou inferiores a 1 % (um
por cento) dos limites máximos do valor constante da alínea “a” do inciso II do art. 23 da modalidade de
licitação convite, constantes na Lei nº 8.666/93;
II - despesas de consumo, manutenção e conservação de Unidades Orçamentárias e, ainda, de equipamentos
dos órgãos públicos, em quantidade restrita para consumo imediato, de inconveniente estocagem ou por
falta temporária ou eventual no almoxarifado, quando as circunstâncias não permitirem aguardar a
realização pelo processo normal de despesa pública;
III - serviços de terceiros;
IV - despesas em viagens ou serviços especiais, que exijam pronto pagamento em espécie;
V - outras despesas urgentes ou inadiáveis, desde que justificada a inviabilidade da realização de procedimento
licitatório ou dispensa de licitação, precedidas de autorização pelo Ordenador de Despesa;
Art. 4°. O valor do Suprimento de Fundos não poderá exceder 5% do valor estabelecido no inciso II, art. 24 da
Lei nº 8.666/93 (modalidade convite), para cada responsável.
Art. 5°. Os procedimentos e o controle dos adiantamentos serão regulamentados por Decreto Municipal.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato, Gabinete do Prefeito, em 19 de abril de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

6.3.
LEI Nº 3.273/2017
CRATO/CE, 01 DE JUNHO DE 2017
EMENTA: Dispõe sobre a Logomarca Oficial da
Administração Municipal e dá outras providências.
O Prefeito Municipal do Crato, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Logomarca, para efeito desta Lei, é a representação gráfica padronizada e distintiva utilizada pela
Administração Municipal.
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Art. 2º. Torna-se Logomarca Oficial da Administração Municipal a simbologia constante no Anexo I desta Lei,
sendo de uso obrigatório pela Administração Municipal e seus munícipes, observados os princípios da
impessoalidade e da moralidade pública.
Art. 3º. As cores a serem utilizadas pela Administração Municipal serão o azul e o branco, não podendo ser as
mesmas alteradas.
Art. 4º. As alterações do tamanho deverão ser efetuadas de forma proporcional, para se evitar distorções.
Art. 5º. A utilização da Logomarca, referida no Art. 1º desta Lei, só terá início após a constatação da inexistência
de prévio registro nos órgãos de proteção aos direitos autorais.
Parágrafo Único. Caso seja constatada a existência de registro da Logomarca prevista no Art. 1º desta Lei, será
defesa a sua utilização por qualquer órgão da Administração Pública Municipal sem autorização do proprietário
dos direitos autorais.
Art. 6º. O Poder Executivo deverá providenciar imediatamente, após as providências do artigo anterior, o
competente registro da Logomarca nos órgãos de proteção ao direito autoral.
Art. 7º. Fica revogada a Lei nº 2.376, de 28 de junho de 2006.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 01 de junho de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

6.4.
LEI Nº 3.275/2017
CRATO/CE, 14 DE JUNHO DE 2017
EMENTA:Dispõe sobre a concessão de espaços públicos,
através de Termo de Cooperação para exploração de
publicidade estritamente comercial e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal do Crato, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O Poder Executivo Municipal, atendido o interesse público, fica autorizado a celebrar termo de
cooperação com pessoas físicas, empresas privadas e públicas, e entidades da sociedade civil organizada, de
forma individual ou consorciada, a fim de promover melhorias urbanas e ambientais mediante mútua
colaboração nos serviços inerentes à implantação, reforma, manutenção e/ou conservação de parques, praças,
áreas verdes, mobiliário urbano e demais espaços públicos ou livres do Município, buscando melhorias urbanas,
ambientais e paisagísticas.
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§1°. Considera-se melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas os projetos, obras, serviços, ações e intervenções,
relativos a bens públicos municipais e a bens privados ou públicos tombados em caráter provisório ou definitivo,
ou preservados, nos termos da legislação municipal pertinente, que resultem no atendimento do interesse público
e na melhoria da qualidade de vida urbana.
§2°. Não se inclui nas melhorias urbanas referidas nesta Lei a implantação de edificações permanentes, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados, com autorização expressa do titular do Poder Executivo Municipal,
sendo tais edificações, ao final, incorporadas ao patrimônio público municipal sem qualquer indenização ao
parceiro privado por apresentar doação ao ente público.
§3°. O termo de cooperação autorizará apenas a realização de serviços de melhoria urbana pactuadas com direito
à sinalizações indicativas das parcerias nos termos da Lei, não representando a celebração do termo de
cooperação qualquer cessão, concessão, permissão ou autorização, a qualquer título, dos respectivos bens, que
permanecerão na integral posse e propriedade de Município.
§4º. O acesso e uso do bem público pelo Cooperante se darão na estrita necessidade da realização das melhorias
pactuadas, sem qualquer prejuízo a seu uso regular de acordo com sua natureza e destinação.
§5º. Quando o Termo de Cooperação for estabelecido de forma consorciada, deverá haver um representante do
Consórcio.
§6º. A Cooperação poderá se dar sobre o todo ou apenas parte do bem ou equipamento público indicado no art.
1º desta Lei, devendo o Termo de Cooperação especificar a área cooperada.
Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se Cooperante a pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos,
que celebra Termo de Cooperação com o Poder Público, desde que atendidas às disposições desta Lei.
Parágrafo único. Entende-se por sociedade civil organizada as associações de moradores, sociedades amigos de
bairros, centros comunitários, clubes de serviços, entidades de classes, bem como terceiros interessados.
Art. 3º. Incube à Secretaria Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, elaborar e manter cadastro atualizado
dos bens púbicos disponíveis para Cooperação, contendo informações sobre seu estado de conservação, área ou
extensão, equipamentos e mobiliários urbanos neles existentes, bem como sobre os serviços a serem prestados
pelos Cooperantes.
Parágrafo único. Buscando garantir maior transparência serão disponibilizadas, no sítio eletrônico da Prefeitura
Municipal do Crato, informações referentes aos espaços disponíveis para Cooperação contendo a designação e
localização com endereço do logradouro público, bem como informações sobre os Termos de Cooperação,
contendo número, objeto e escopo, data da publicação e prazo de vigência do Termo de Cooperação e
identificação do Cooperante.
Art. 4º. O pretenso Cooperante deverá apresentar intenção de Termo de Cooperação, através da abertura de
processo administrativo, junto à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial.
§1º. A abertura do processo de Cooperação deverá ser autuada e devidamente numerada, necessariamente
acompanhada da seguinte documentação:
I - Formulário para Cooperação, indicando com especificidade a área e/ou bem objeto de interesse;
II - Carta de Intenção, manifestando interesse em manutenção ou manutenção e reforma;
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III - Plano de Trabalho da proposta de Cooperação, com a descrição detalhada dos serviços objeto do Termo
de Cooperação em envelope lacrado, contendo proposta de melhorias urbanas, ambientais, paisagísticas e
manutenção de serviços a serem realizadas, com seus respectivos planos de trabalho, valores, cronograma
de manutenção e a descrição detalhada, devidamente instruída, se for o caso, com projetos, plantas, croquis,
cronograma de execução e outros documentos pertinentes, quando solicitados;
IV - Contrato Social ou Estatuto;
V - CPF, RG e Comprovante de Endereço do Representante Legal;
VI - CNPJ e Inscrição Estadual ou Inscrição Municipal;
VII - Termo de Autorização, Permissão ou Concessão de Uso, quando o pretenso Cooperante for
autorizatário, permissionário ou concessionário em área pública;
VIII - Tratando-se de bens públicos tombados, terrenos de marinha, entre outros casos especiais, que
necessitem de autorização ou anuência de outros órgãos estaduais, federais ou de entidades não
pertencentes ao Município do Crato, deverá o Cooperante anexar as referidas autorizações ou anuências.
§2º. Tratando-se de pessoa jurídica, a regularidade jurídica será comprovada mediante a cópia dos seguintes
documentos:
I - Contrato Social ou Estatuto, conforme o caso;
II - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou Inscrição Estadual ou Inscrição
Municipal.
§3º. Tratando-se de pessoa natural, a regularidade jurídica será comprovada mediante a cópia dos seguintes
documentos:
I - Documento de identidade;
II - Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas;
III - Comprovante de residência.
Art. 5º. Após a autuação e instauração do processo de Cooperação, tal como previsto no § 1º do art. 4º, desta
Lei, será observado o seguinte procedimento:
I - No prazo máximo de 05 (cinco) dias, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Territorial deverá expedir comunicado, destinado a dar conhecimento público da Carta de Intenção
apresentada pelo pretenso Cooperante, a ser fixada na sede do órgão e publicada no Diário Oficial do
Município do Crato, podendo também ser disponibilizada, no sítio eletrônico do Município do Crato;
II - Respeitar-se-á o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação no Diário Oficial, de que trata o
inciso anterior, para que outros interessados possam manifestar seu interesse quanto ao mesmo objeto de
Cooperação;
III - Após a observância dos prazos estabelecidos nos incisos I e II deste artigo, os autos serão remetidos à
Procuradoria Geral do Município.
IV - Concluída a análise pela Procuradoria Geral do Município, e só após seu parecer, os autos serão
encaminhados ao titular do Poder Executivo Municipal, para realizar juízo de conveniência e oportunidade,
para assinatura do Termo de Cooperação.
§1º. Na hipótese de haver mais de um interessado na Cooperação, deverá ser apresentada a mesma
documentação especificada no art. 4º desta Lei, para fins de aprovação, mediante decisão fundamentada, daquela
que melhor atender o interesse público, de acordo com os critérios previstos no art. 6° desta Lei.
§2º. No prazo de até 10 (dez) dias, após assinatura e celebração do Termo de Cooperação, este será publicado no
Diário Oficial do Município.
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Art. 6°. Serão considerados, na análise das propostas de Cooperação, em especial quando houver mais de um
interessado para o mesmo objeto de Cooperação, os seguintes critérios:
I - Proposta que promover melhorias ambientais;
II - O valor dos investimentos referentes aos serviços e/ou obras a serem promovidas pelo pretenso
Cooperante;
III - Proposta de Cooperação, pelo mesmo pretenso Cooperante, envolvendo pelo menos 02 (dois)
bens/áreas públicas, sendo um deles localizado em região mais distante do Centro ou com pouca procura
para fins de termo de cooperação;
IV - Proposta de redução da área de exposição permitida nas mensagens indicativas de Cooperação.
Art. 7°. Firmado o Termo de Cooperação, o Cooperante será o único responsável pela realização dos serviços
descritos no respectivo Termo, arcando com todas as despesas decorrentes da execução do presente Termo, sem
qualquer ônus para o Município do Crato, ficando responsável por qualquer dano causado à Administração
Pública ou a terceiros.
Art. 8°. Ao seu critério, o Cooperante poderá contratar empresas especializadas para a conservação dos bens e
equipamentos públicos objeto do Termo de Cooperação, arcando integralmente com as despesas, sem qualquer
ônus ou responsabilidade para o Município.
Art. 9°. Tudo o que competir ao Cooperante, por força de sua atribuição, envolvendo pessoal e material, será
exclusivamente por ele suportado, sem qualquer ônus ou participação do Município, aqui incluídas eventuais
ações judiciais.
Art. 10. A Cooperação deverá atender aos requisitos e normas estabelecidas nesta Lei, bem como respeitar os
princípios da Administração Pública, tendo prazo de validade de até 03 (três) anos, contados na data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado segundo a conveniência e oportunidade do Poder Público.
Parágrafo único. Findo seu prazo de validade, o Termo de Cooperação não será renovado automaticamente,
devendo o interessado, no prazo de 30 (trinta) dias antes do término do respectivo Termo, apresentar
requerimento de renovação da proposta, atendendo integralmente o disposto na presente Lei.
Art. 11. O Termo de Cooperação e demais anexos deverão conter, entre outras que se fizerem pertinentes, as
seguintes cláusulas:
I - As melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas a serem executadas e seus elementos característicos;
II - O regime e cronograma de manutenção;
III - O projeto executivo de reforma e os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
IV - O prazo de vigência;
V - Os direitos e as responsabilidades das partes, com expressa indicação de que não haverá dispêndio por
parte do Poder Público;
VI - Os casos de rescisão;
VII - A legislação aplicável à execução do Termo de Cooperação e especialmente aos casos omissos.
Art. 12. A pessoa física e/ou jurídica que celebrar Termo de Cooperação visando à urbanização, manutenção, e
conservação de praças públicas, parques, canteiros e áreas verdes com o Poder Público Municipal terá como
compensação:
I - a instalação de engenhos de publicidade no bem objeto da Cooperação, conforme o Art. 1º desta Lei;
II - a colocação de placas/mensagens indicativas de sua parceria com o Poder Público Municipal no local
objeto da Cooperação, no prazo de sua validade.
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Art. 13.A instalação de engenhos de publicidade e de placas/mensagens indicativas de parceria com o Poder
Público Municipal pelos Cooperantes terá que respeitar as normas legais pertinentes, sobretudo o Código de
Obras e Postura do Município, Lei Nº 2.280/2005, em especial o Título VII, Capítulo I – Da Propaganda e da
Publicidade, e alterações posteriores.
§1º. Não será permitida a instalação de engenhos de publicidade nos locais proibidos pela legislação vigente.
§2º. Os casos omissos serão analisados pela Procuradoria Geral do Município.
§3º. Todas as despesas de instalação, manutenção e operação relativas aos engenhos de publicidade ficarão às
expensas do Cooperante.
§4º. Nas mensagens indicativas de manutenção da área objeto da Cooperação deverá conter
imprescindivelmente:
I - O nome do logradouro ou bem público e de seu mantenedor com as cores padronizadas pelo projeto,
quando houver, podendo conter a razão social ou o nome fantasia, a logomarca e CNPJ, desde que não
ultrapasse 80%(oitenta por cento) da dimensão da placa;
II - O brasão oficial da Prefeitura Municipal do Crato.
§5º. Fica proibido a veiculação de marca, logomarca ou o nome fantasia de empresas que tenham por objeto a
produção ou venda de bebidas alcoólicas, cigarros, produtos agrotóxicos, que incentivem a exploração de
pessoas a qualquer título, ou qualquer tipo de propaganda político-partidária nos espaços públicos elencados
nesta Lei.
§6º. Os locais específicos onde serão afixadas placas/mensagens/adesivos serão indicados previamente pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, que assegurará o cumprimento dos
princípios constitucionais da Administração Pública, preferencialmente, com caráter educativo, informativo ou
de orientação social.
§7º. Nos casos de consórcio, cada placa exibirá por vez 01 (um) e somente 01 (um) dos consorciados, salvo se
autorizado pela Procuradoria Geral do Município, em decisão fundamentada.
§8º. O Termo de Cooperação não dispensa a necessidade das licenças, alvarás e pagamentos de taxas previstos na
legislação municipal.
Art. 14. O Município do Crato, poderá realizar sob o mesmo bem ou equipamento público Termos de
Cooperação distintos, em virtude das peculiaridades do bem ou equipamento público, no que se refere às
dimensões, localização e demais características que o diferenciem e possam interessar a mais de um Cooperante.
Parágrafo único. Ocorrendo o caso previsto no caput, os Cooperantes, preferencialmente, pertencerão a
atividades econômicas distintas, com o fim de possibilitar maior atratividade para os pretensos Cooperantes.
Art. 15. Os serviços a serem realizados em razão do Termo de Cooperação deverão ser fiscalizados e controlados
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, que atuará para assegurar
uniformidade, padronização e harmonia das melhorias urbanas e ambientais.
Art. 16. Fica vedado ao Cooperante, mediante a realização das melhorias urbanas avençadas, conferir qualquer
outra utilização ou destinação ao bem público municipal que não seja aquela condizente com sua natureza no
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tocante às suas características urbanísticas, paisagísticas e ambientais, não podendo viabilizar, promover ou
realizar eventos de qualquer natureza nas áreas verdes definidas, sem a expressa autorização do Poder Público,
por seus órgãos competentes.
Art. 17. Fica vedado ao Cooperante a supressão de vegetação e poda sem a devida autorização da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial.
Parágrafo único. Em caso de supressão de árvores, deverá ser priorizado o seu transplantio no mesmo
logradouro público ou, no caso de sua impossibilidade, em área verde próxima ao bem, com devida autorização
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial.
Art. 18. O bem ou equipamento público objeto da Cooperação deverá ser provido de estruturas para
acessibilidade de acordo com a legislação pertinente, visando garantir acessibilidade adequada, sobretudo para os
portadores de deficiência e mobilidade reduzida, sendo de responsabilidade do Cooperante a referida adequação
e manutenção.
Art. 19. Os projetos de paisagismo e as mensagens indicativas objetos do Termo de Cooperação deverão ser
compatíveis com os demais elementos do mobiliário urbano.
Art. 20. Fica garantido o livre acesso do bem público objeto do Termo de Cooperação, assegurado o uso comum
do povo, sendo vedada qualquer medida que impeça o respectivo uso, segundo as características de cada bem.
Art. 21. No caso de descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no Termo de Cooperação, o
Cooperante será notificado para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, justificar e/ou comprovar a regularização
dos serviços, sob pena de rescisão da Cooperação, não cabendo ao Cooperante qualquer espécie de indenização.
Art. 22. A Administração Pública Municipal poderá, em razão de interesse público, rescindir, por ato
discricionário, devidamente fundamentado, do Chefe do Poder Executivo Municipal, independentemente de
prévia indenização, notificando o Cooperante com antecedência máxima de 30 (trinta) dias, casos em que o
Cooperante não terá direito de retenção ou indenização a qualquer título.
Art. 23. Encerrado o Termo de Cooperação, as melhorias dele decorrentes passarão a integrar o Patrimônio
Público Municipal, sem qualquer direito de retenção e/ou indenização, devendo o Cooperante efetuar a retirada
das placas/mensagens indicativas instaladas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo entregue ao
Município em perfeitas condições de funcionamento e uso assim atestados pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Territorial.
Parágrafo único. O não cumprimento do previsto no caput deste artigo constituirá o Cooperante em mora,
ficando as placas/mensagens indicativas a serem consideradas anúncios irregulares, sujeitas às penalidades
previstas.
Art. 24. Havendo desconformidade entre o projeto aprovado pelo Município e a sua execução, deverá a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial determinar o embargo, a suspensão ou
interrupção de obras e serviços, ficando a entidade responsável obrigada ao seu refazimento, suportando ainda os
respectivos custos.
Art. 25.Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 14 de junho de 2017.
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JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

6.5.
LEI Nº 3.279/2017
CRATO/CE, 23 DE JUNHO DE 2017
EMENTA: Dispõe sobre a premiação para equipes e gastos
em eventos esportivos promovidos pelo Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Esportes e dá
outras providências.
O Prefeito Municipal do Crato, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°.Fica autorizado o Executivo Municipal a destinar anualmente, recursos na ordem de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), para realização de eventos e premiação de atletas e equipes em eventos esportivos coletivos e
individuais, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte.
Parágrafo único. Os valores destinados à premiação individual, para atletas e equipes não poderão ultrapassar o
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Art. 2°.O Executivo Municipal fica autorizado, ainda, a consignar em orçamento próprio, valores destinados a
contratação de som, materiais e outros serviços que se fizerem necessário para realização de projetos esportivos.
Art. 3°.Os valores correspondentes às premiações previstas nesta Lei serão repassados por meio de transferência
bancária, mediante recibo.
Parágrafo único. Nos casos de equipes desportivas os valores serão repassados aos seus dirigentes.
Art. 4°.As despesas com a execução desta Lei correrão por conta do Orçamento Municipal Anual, o qual deverá
ser alterado para os fins desta Lei, no atual exercício, e previsto nos exercícios posteriores.
Art. 5°.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de junho de 2017, e,
revogando as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 23 de junho de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal
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6.6.
LEI Nº 3.352/2017
CRATO-CE, 08 DE NOVEMBRO DE 2017
EMENTA: Dispõe sobre a consignação em folha de
pagamento dos servidores públicos do Município de CratoCE, e, dá outras providências.
O Prefeito Municipal do Crato, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica autorizada a consignação em folha de pagamento do servidor público municipal, nos termos desta
lei.
Art. 2º. Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a firmar parcerias com objetivo de possibilitar
aos funcionários públicos, consignar em folha de pagamento valores referentes a empréstimos, financiamentos,
bens e serviços.
Art. 3º. As consignações serão classificadas em compulsórias e facultativas.
§ 1º - Consignação compulsória é o desconto incidente sobre a remuneração, subsídio, provento ou pensão,
efetuados por força de lei ou decisão judicial.
§ 2º - Consignação facultativa é o desconto incidente sobre a remuneração, subsídio, provento ou pensão,
efetuado mediante autorização do servidor, em decorrência de contrato, acordo, convenção, parcerias ou outra
forma regular de ajuste entre servidor e instituições privadas.
Art. 4º. A soma das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o limite de 30% (trinta por
cento) da respectiva remuneração, descontadas as consignações compulsórias.
Art. 5º. As entidades consignatárias credenciadas estarão sujeitas às autorizações do Executivo Municipal e a sua
fiscalização.
Art. 6º. Nenhum desconto facultativo poderá ser efetuado em folha de pagamento sem prévia autorização do
servidor.
Art. 7º. A consignação em folha de pagamento não implica corresponsabilidade dos órgãos e das entidades da
Administração Pública Municipal por dívida ou compromisso de natureza pecuniária assumida pelo servidor.
Art. 8º. A consignação facultativa poderá ser cancelada:
I – Por interesse da Administração;
II – Por interesse da consignatária, com anuência do consignado, expresso ou por meio de solicitação formal
encaminhada à Secretaria Municipal de Administração;
III – A pedido do consignado, mediante requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Administração,
excetuando-se nos casos de amortização de empréstimos e financiamentos, os quais somente se darão com
a aquiescência da consignatária;
IV – Por término do prazo de amortização.
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Art. 9º. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 10°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato-CE, Gabinete do Prefeito, em 08 de novembro de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

2017 – DECRETOS
SEQ.

Nº DO DECRETO

EMENTA

6.7.

Decreto nº 1101001, de
11.01.2017

Dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo
do Município de Crato - CE.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Publicado no DOM de 11.01.2017
– Edição nº 3604

Decreto nº 1901001, de
20.01.2017
Publicado no DOM de 20.01.2017
– Edição nº 3611

Decreto nº 3001001, de
30.01.2017
Publicado no DOM de 30.01.2017
– Edição nº 3617

Decreto nº 3001002, de
30.01.2017
Publicado no DOM de 31.01.2017
– Edição nº 3618

Decreto nº 0303001, de
03.03.2017
Publicado no DOM de 03.03.2017
– Edição nº 3640

Decreto nº 1003001, de
10.03.2017
Publicado no DOM de 10.03.2017
– Edição nº 3645

Decreto nº 2103001, de
21.03.2017
Publicado no DOM de 27.03.2017
– Edição nº 3656

Decreto nº 2103003, de
21.03.2017
Publicado no DOM de 28.03.2017
– Edição nº 3657E

Hora-extra
Dispõe sobre os procedimentos para ingresso em cargos de
provimento em comissão no âmbito da administração direta e
indireta do município do Crato e dá outras providências.
Institui Manual de Procedimentos para Utilização e Controle
da Frota de Veículos da Administração Direta do Município de
Crato.
Regulamenta o prazo de vencimento do Imposto sobre
Serviços – ISS do profissional autônomo, previsto pela Lei
Municipal nº 2.923/2013, de 30 de setembro de 2013.
Dispõe sobre a criação das funções de Gestor e Fiscal de
Contratos Administrativos no âmbito da Administração Direta
e Indireta do Município de Crato.
Estabelece critérios à concessão da gratificação de execução de
trabalho relevante, técnico ou científico para servidores.
Dispõe sobre a concessão de diárias no serviço público prevista
no Art. 176 do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei nº
917, de 29 de novembro de 1971) e dá outras providências.
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SEQ.

Nº DO DECRETO

6.15.

Decreto nº 1904001, de
19.04.2017

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

Publicado no DOM de 19.04.2017
– Edição nº 3671E

Decreto nº 2505002, de
25.05.2017
Publicado no DOM de 26.05.2017
– Edição nº 3696

Decreto nº 2605001, de
26.05.2017
Publicado no DOM de 26.05.2017
– Edição nº 3696E

Decreto nº 0308001, de
03.08.2017
Publicado no DOM de 03.08.2017
– Edição nº 3743

Decreto nº 0308002, de
03.08.2017
Publicado no DOM de 03.08.2017
– Edição nº 3743

Decreto nº 0308003, de
03.08.2017
Publicado no DOM de 03.08.2017
– Edição nº 3743

Decreto nº 1309001, de
13.09.2017
Publicado no DOM de 15.09.2017
– Edição nº 3771

Decreto nº 1910002, de
19.10.2017
Publicado no DOM de 19.10.2017
– Edição nº 3793

Decreto nº 2111001, de
21.11.2017
Publicado no DOM de 21.11.2017
– Edição nº 3813

EMENTA

Regulamenta a concessão, a aplicação e a prestação de contas
de Suprimento de Fundos no âmbito do Poder Executivo.
Institui o Programa de Estágio no âmbito da administração
pública municipal e dá outras providências.
Regulamenta a Lei Municipal nº 3.259, de 11 de abril de 2017,
que dispõe acerca das parcerias entre o Município do Crato e as
organizações da sociedade civil, para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a
execução de projetos previamente estabelecidos em plano de
trabalho, nos termos da Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho
de 2014.
Institui o Manual de Procedimentos para as Aquisições de Bens
e Serviços na Administração Direta do Município de Crato.
Institui o Manual de Procedimentos do Fluxo Operacional para
uso de combustível no âmbito do Poder Executivo do
Município de Crato.
Institui o Manual de Procedibilidade da Ouvidoria Municipal
para regulamentar o processo de envio de manifestações ao
Poder Executivo do Município de Crato.
Institui o Manual de Procedimentos do Fluxo Operacional para
Controle de peças e manutenção de veículos no âmbito do
Poder Executivo do Município de Crato.
Dá nova redação ao § 1° do artigo 25 e ao § 1° do artigo 36,
ambos do Decreto nº 2605001/2017, de 26 de maio de 2017.
Dispõe sobre registro de assiduidade e pontualidade dos
servidores municipais da Administração Pública direta e
indireta, e, adota outras providências.

6.7.
DECRETO Nº 1101001/2017 – GP.
CRATO/CE, 11 DE JANEIRO DE 2017.
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EMENTA: Dispõe sobre a vedação do nepotismo no
âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do
Poder Executivo do Município de Crato - CE.
O Prefeito Municipal do Crato, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 64, inciso XI, da Lei
Orgânica do Município do Crato, DECRETA:
Art. 1º. A vedação do nepotismo no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Indireta do
Poder Executivo do Município de Crato observará o disposto neste Decreto.
Art. 2º. Para os fins deste Decreto, considera-se:
I – Nepotismo: a nomeação de familiar para o exercício de cargo em comissão ou de confiança no âmbito do
Poder Executivo;
II - Familiar: cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, inclusive;
III - Autoridade Administrativa: Prefeito e Vice-Prefeito.
Art. 3º. São proibidas as nomeações, contratações ou designações para cargo em comissão ou função de
confiança e atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, de:
I - familiar de autoridade administrativa, no âmbito de toda a Administração Pública Direta e Indireta do
Poder Executivo;
II - familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito do mesmo órgão ou
entidade.
§1º. Aplicam-se também as vedações deste Decreto quando existirem circunstâncias caracterizadoras de ajuste
para burlar as restrições ao nepotismo, especialmente mediante nomeações ou designações recíprocas,
envolvendo órgãos, entidades e Poderes da Administração Pública.
§2º. É vedada, ainda, a contratação direta, sem licitação, por órgão ou entidade da Administração Pública do
Município do Crato, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, que seja
familiar de qualquer autoridade administrativa e, no âmbito do mesmo órgão ou entidade, de familiar de
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança.
§3º. As vedações deste artigo estendem-se às relações homoafetivas.
Art. 4º. Não se incluem nas vedações deste Decreto as nomeações, designações ou contratações:
I - de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como de empregados permanentes,
inclusive aposentados, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo ou emprego de
origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a complexidade inerente ao cargo em
comissão ou função comissionada a ocupar, além da qualificação profissional do servidor ou empregado;
II - realizadas anteriormente ao início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado, designado ou
contratado, desde que não se caracterize ajuste prévio para burlar a vedação do nepotismo;
III - de pessoa já em exercício no mesmo órgão ou entidade antes do início do vínculo familiar com o agente
público, para cargo, função ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo que o anteriormente
ocupado;
IV - para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, quando precedidas de
regular processo seletivo.
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Parágrafo único. Em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança sob subordinação imediata da autoridade administrativa.
Art. 5º. No ato da posse, todo servidor investido em cargo em comissão ou função comissionada, no âmbito da
Administração Pública do Município do Crato, preencherá declaração acerca da existência de vínculo de
parentesco, na forma definida no Anexo II deste Decreto.
§1º. O servidor já empossado na data da publicação deste Decreto, deverá preencher a declaração no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir de sua publicação.
§2º. A declaração de que trata este artigo, devidamente preenchida, datada e assinada, será juntada à respectiva
pasta funcional, onde permanecerá à disposição dos órgãos de controle, devendo o servidor atualizá-la mediante
o lançamento de fato novo que tenha surgido posteriormente.
§3º. As declarações que suscitarem dúvidas sobre a aplicação de Decreto, deverão ser encaminhadas ao titular do
órgão ou entidade para exame e avaliação.
Art. 6º.Constatada a existência de nepotismo, o titular do órgão ou entidade deve providenciar ou solicitar,
conforme o caso, a imediata exoneração ou dispensa do servidor público ou empregado.
Parágrafo único. Cabe a Controladoria do Município de Crato notificar às autoridades competentes nos casos de
nepotismo de que tomar conhecimento, sem prejuízo da responsabilidade permanente dos servidores ou
autoridades investidas no cargo ou função de confiança, de zelar pelo cumprimento deste Decreto, assim como
de apurar situações irregulares, de que tenham conhecimento, nos órgãos e entidades correspondentes.
Art. 7º. Serão objeto de apuração específica os casos em que haja indícios de influência ou interferência dos
agentes públicos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança:
I - na nomeação, designação ou contratação de familiares em hipóteses não previstas neste Decreto;
II - na contratação de familiares por empresa prestadora de serviço terceirizado ou entidade que desenvolva
projeto no âmbito de órgão ou entidade da administração pública do Município de Crato.
Art. 8º. Os editais de licitações deverão estabelecer vedação de que pessoa jurídica, cujo administrador,
proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto
no órgão ou entidade da administração pública do Munícipio de Crato em que este exerça cargo em comissão ou
função de confiança por meio de:
I - contrato de serviço terceirizado;
II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;
III - convênios e os instrumentos equivalentes.
Art. 9º. Os casos omissos ou que suscitem dúvidas serão analisados e disciplinados pela Controladoria e
Procuradoria-Geral, sempre que a dúvida suscitada envolva questão de natureza jurídica.
Art. 10.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato – CE, Gabinete do Prefeito, em 11 de janeiro de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal
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6.8.
DECRETO Nº 1901001/2017 – GP
O Prefeito Municipal do Crato, no uso de suas atribuições legais conforme inciso XI do art. 64, da Lei Orgânica
Municipal,
CONSIDERANDO ser imprescindível assegurar a continuidade de atendimentos à comunidade Cratense nas
suas necessidades essenciais, sem perda de qualidade;
CONSIDERANDO que a realização de horas suplementares (extras) devem se dar em situações de emergência
atípicas e excepcionais;
CONSIDERANDO que o interesse público deve ser sempre preservado, observado, para tanto, os princípios da
impessoalidade, moralidade, eficiência e economicidade;
DECRETA:
Art. 1º. A realização e a remuneração de todo e qualquer serviço extraordinário, no âmbito da Administração
Direta do Município do Crato, dependerá de prévia solicitação à Secretaria de Finanças por parte do órgão
interessado.
Parágrafo único. A solicitação a que se refere o caput deste artigo deverá ser dirigida à Secretaria de Finanças
com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência em relação à data de realização do serviço extraordinário
solicitado.
Art. 2º. A solicitação de serviço extraordinário, a ser dirigida à Secretaria de Finanças, deverá estar acompanhada
de Plano de Trabalho elaborado pelo órgão interessado, o qual deverá conter:
I - justificativa da ação;
II - cronograma das atividades; e
III– relação dos servidores envolvidos na ação.
Parágrafo único. O cronograma de atividades contido no Plano de Trabalho, a que se refere o caput deste artigo,
não poderá ultrapassar 6 (seis) meses ou o exercício financeiro em curso, e obedecerá ao modelo previsto no
Anexo Único deste Decreto.
Art. 3º. Apresentada a solicitação de serviço extraordinário, acompanhada do respectivo Plano de Trabalho, à
Secretaria de Finanças, esta providenciará a análise do pleito e o impacto financeiro da ação.
Art. 4°. O processo deverá ser remetido para Controladoria Geral do Município, após deferido pela Secretaria de
Finanças, a fim de se verificar e analisar as informações de acordo com as disposições contidas no Art. 2°.
Art. 5º. A partir da publicação deste Decreto, não será mais realizado e/ou remunerado qualquer serviço
extraordinário que não haja sido precedido conforme as normas aqui estabelecidas.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.
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JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
PLANO DE TRABALHO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
ÓRGÃO/ ENTIDADE SOLICITANTE:
JUSTIFICATIVA:
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
DATA DE INÍCIO:
DATA DE TÉRMINO:
SERVIDORES ENVOLVIDOS

NOME CARGO/FUNÇÃO MAT. TIPO/HORA QUANT./MÊS N° MESES

______________________________________________
Assinatura e Carimbo do
Responsável pelo Recursos Humanos da Secretaria/Órgão requisitante

_____________________________________
Assinatura e carimbo do
Gestor da Pasta, Órgão ou Entidade

Página 94 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

6.9.
DECRETO Nº 3001001/2017 – GP
CRATO/CE, 30 DE JANEIRO DE 2017
EMENTA: Dispõe sobre os procedimentos para ingresso
em cargos de provimento em comissão no âmbito da
administração direta e indireta do município do Crato e dá
outras providências.
O Prefeito Municipal do Crato, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 64, inciso XI, da Lei
Orgânica do Município do Crato,
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos para ingresso em cargos de provimento em
comissão e o desligamento de seus ocupantes,
CONSIDERANDO que a observância à juridicidade administrativa implica respeito aos princípios e regras
típicas da Administração Pública, como a moralidade, a impessoalidade e a eficiência,
DECRETA:
Art. 1º O ingresso em cargos de provimento em comissão e o desligamento de seus ocupantes no âmbito da
Administração Direta e Indireta, mediante nomeação, dar-se-á, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único. Não se aplica ao disposto no caput deste artigo à Sociedade Anônima de Água e Esgoto do
Crato – SAAEC.
Art. 2°. Em casos excepcionais, o Prefeito Municipal poderá delegar para o Chefe de Gabinete, através de ato
próprio, as prerrogativas constantes no artigo anterior.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Administração emitirá a portaria de nomeação e a encaminhará ao Gabinete do
Prefeito para colher a assinatura do Chefe do Poder Executivo e publicá-la no Diário Oficial do Município.
Art. 4º Para investidura do cargo, o setor de recursos humanos, solicitará ao nomeado a apresentação dos
seguintes documentos:
I - cópia reprográfica:
a) da certidão de nascimento, casamento ou divórcio, da cédula de identidade, do CPF e do comprovante de
residência;
b) do comprovante de quitação das obrigações militares, quando for o caso;
c) do título de eleitor;
d) do cartão PIS/PASEP;
e) do diploma ou comprovante de escolaridade;
f) do comprovante de abertura de conta corrente em instituição bancária;
g) de antecedentes criminais das Justiças Estadual e Federal;
h) de quitação eleitoral;
II - declaração, em modelo fornecido pelo Setor Pessoal:
a) se é ocupante ou não de outro cargo, emprego ou função pública nas esferas federal, estadual ou
municipal, na forma definida no Anexo I deste Decreto;
Página 95 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

b) se participa de gerência ou administração de empresa privada, personificada ou não, ou se exerce
comércio, e, nessa qualidade, transaciona com o Poder
Público Municipal, na forma definida no Anexo II deste Decreto;
c) negativa de penalidade disciplinar de demissão de cargo ou emprego público nos últimos dez anos na
forma definida no Anexo III deste Decreto;
d) de bens e rendas que constituem seu patrimônio, na forma definida no Anexo IV deste Decreto;
Parágrafo único. Inexistindo interrupção temporal entre a exoneração de um cargo comissionado e a nomeação
para outro também em comissão, o servidor não precisa apresentar a documentação prevista no caput deste
artigo.
Art. 5º A declaração de bens compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer
outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior.
§ 1º A critério do declarante, poderá ser entregue, em substituição ao modelo de declaração fornecido pelo órgão
de pessoal, cópia da declaração anual de bens e rendas apresentada à Receita Federal na conformidade da
legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, respeitado o sigilo legal.
§ 2º Havendo variação patrimonial, o declarante deverá atualizar a declaração de bens no final do respectivo
exercício financeiro.
Art. 6º A nomeação de servidor público para cargo de provimento em comissão determina, no ato da posse, o
afastamento do cargo efetivo de que for titular, salvo nos casos de acumulação lícita.
Art. 7º A posse, aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo de provimento
em comissão, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade
competente e pelo empossando, fica condicionada à apresentação da documentação exigida neste Decreto.
Art. 8º O servidor comissionado em débito com o erário que for exonerado ou demitido terá o prazo de sessenta
dias para quitá-lo.
Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa.
Art. 9º Aplicam-se as disposições deste Decreto às entidades da Administração Indireta do Município.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto N° 1405002/2013, bem
como as demais disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato – CE, Gabinete do Prefeito, em 30 de janeiro de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

ANEXO I
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DECLARAÇÃO DE NÃO OCUPAÇÃO DE OUTRO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA

Eu, __________________________________________________________________, portador(a) do RG nº
__________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº __________________________, declaro, sob
as penas e formas da lei, e a quem possa interessar, possuir outro cargo, emprego ou função pública nas esferas
Municipal, Estadual e Federal, conforme acumulação lícita. Por ser expressão da verdade, sob pena de
responsabilidade criminal, dato e assino a presente para que produza seus efeitos legais.

Crato/CE, ____ de ________________ de 20_____.

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DE
SOCIEDADE PRIVADA

Eu, __________________________________________________________________, portador(a) do RG nº
__________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº __________________________, declaro, sob
as penas e formas da lei, e a quem possa interessar, não participo de gerência ou administração de sociedade
privada, personificada ou não, e não exerço o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou
comanditária. Por ser expressão da verdade, sob pena de responsabilidade criminal, dato e assino a presente para
que produza seus efeitos legais.

Crato/CE, ____ de ________________ de 20_____.

ANEXO III
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DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PENALIDADE DISCIPLINAR DE DEMISSÃO DE CARGO OU
EMPREGO PÚBLICO

Eu, __________________________________________________________________, portador(a) do RG nº
__________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº __________________________, declaro,
sob as penas e formas da lei, e a quem possa interessar, não haver sofrido penalidade disciplinar de demissão de
cargo ou emprego público nos últimos dez anos. Por ser expressão da verdade, sob pena de responsabilidade
criminal, dato e assino a presente para que produza seus efeitos legais.

Crato/CE, ____ de ________________ de 20_____.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS

Eu, __________________________________________________________________, portador(a) do RG nº
__________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº __________________________, declaro, sob
as penas e formas da lei, e a quem possa interessar, que até a data presente o meu acervo patrimonial é formado
pelos bens e rendas abaixo mencionados:
Dados de bens e rendas
Item

Discriminação

Valor (em R$)

1
2
3
4
Declaro que as informações aqui prestadas são verdadeiras. Dato e assino a presente para que produza seus
efeitos legais.
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Crato/CE, ____ de ________________ de 20_____.

6.10.

DECRETO Nº 3001002/2017 – GP
CRATO/CE, 30 DE JANEIRO DE 2017
EMENTA: Institui Manual de Procedimentos para
Utilização e Controle da Frota de Veículos da
Administração Direta do Município de Crato.
O PREFEITO DO CRATO, no uso de suas atribuições legais conforme inciso XI, art. 64, da Lei
Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e normatizar o uso da frota de veículos do Poder
Executivo Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos para uso, guarda, conservação e
abastecimento dos veículos e política disciplinar para os condutores;
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o controle interno, no âmbito do Poder Executivo
Municipal.
DECRETA:
Art. 1o. Fica instituído o Manual de Procedimentos para Utilização e Controle da Frota de Veículos da
Administração Direta do Município, com o objetivo de uniformizar e racionalizar a sistemática
referente ao uso guarda e conservação.
Art. 2o. Cabe à Controladoria Geral do Município, como órgão central do Sistema de Controle Interno
realizar a divulgação, alteração e orientação do uso do manual de procedimentos para utilização e
controle da frota de veículos.
Art. 3o. O não cumprimento das normas contidas no manual, acarretará a instauração de procedimento
administrativo específicos, a fim de apurar as responsabilidades e penalidades cabíveis.
Art. 4o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 30 de janeiro de 2017.
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JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO E CONTROLE DA
FROTA MUNICIPAL DO CRATO
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ABRANGÊNCIA DO FLUXO OPERACIONAL PARA UTILIZAÇÃO E CONTROLE DA
FROTA MUNICIPAL
Os setores envolvidos no fluxo operacional para uso de veículos são:




Setor garagem;
Secretaria solicitante;
Controladoria;

NORMATIZAÇÃO
1.0 Dos objetivos
1.1)

Esta normativa tem como objetivo regulamentar o uso da frota municipal e do sistema de
transporte.

1.2)

Com o objetivo de maior agilidade, transparência, eficiência e eficácia no acompanhamento
das ações do sistema de transporte municipal pela Controladoria Geral do Município, esta
normativa vem padronizar o uso da frota.

1.3)

Otimizar os procedimentos administrativos da Prefeitura Municipal, disciplinando normas
gerais para o Setor de Transportes, objetivando organizar e estabelecer atividades mínimas
a serem observadas.
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2.0

Dos Procedimentos

Sem prejuízos das atribuições estabelecidas por normas organizacionais do município, a
Controladoria Geral do Município recomenda ao Setor de Transporte e Frota Municipal, aos
operadores e condutores de veículos e máquinas e as secretarias adoção dos seguintes procedimentos:
2.1) Dos procedimentos a serem adotados pelo coordenador de transporte e, no que couber ao
responsável pelo transporte na secretaria:
2.1.1) Realizar cadastro de todos os veículos pertencentes à administração e respectivas
locações, utilizar mapas unitários de quilometragem, consumo de combustível e deslocamento
denominado de “Diário de Bordo”, conforme ANEXO I.
2.1.2) Manter fichas individuais dos veículos contendo informações sobre os mesmos como
marca/modelo, placa, ano de fabricação, cor, capacidade e combustível, conforme modelo
fornecido pelo sistema de controle de frota ;
2.1.3) Manter em arquivo pastas dos veículos contendo a cópia dos seguintes documentos:
2.1.3.1) Certificado de registro;
2.1.3.2) Seguro obrigatório;
2.1.3.3) Pagamento do IPVA, quando devido;
2.1.3.4) Relatórios;
2.1.3.5) Manuais, termos de convênio (doação de máquinas e outros), se houver.
2.1.4) Analisar as fichas individuais de veículos, máquinas e equipamentos, permitindo
comparação de desempenho e análise de desvios;
2.1.5) Conservar, controlar e distribuir os veículos, máquinas e equipamentos aos diversos
órgãos da Prefeitura, de acordo com as necessidades de cada unidade e as disponibilidades de
frota municipal;
2.1.6) Emitir resumo mensal de utilização de veículos por secretaria, conforme ANEXO II, em
03 (três) vias e a 1ª arquivar no setor;
2.1.7) Encaminhar as vias do resumo mensal de utilização de veículos à secretaria
correspondente e controladoria;
2.1.8) Manter o local da guarda dos veículos, máquinas e equipamentos limpos, em condições
adequadas de higiene e segurança;
2.1.9) Manter as chaves dos veículos e máquinas em lugar seguro e de acesso restrito;
2.1.10) Manter os veículos e máquinas sempre limpos e em condições de uso;
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2.1.11) Autorizar a utilização dos veículos e máquinas somente no interesse do serviço público,
fiscalizando o fiel cumprimento das autorizações, sendo expressamente proibido o uso do
mesmo para fins particulares;
2.1.12) Assegurar que todos os veículos estejam recolhidos à garagem ou pátio ao final do
expediente, registrando ou justificando as possíveis ausências;
2.1.13) Não permitir que os veículos circulem sem os acessórios e ferramentas obrigatórias, tais
como: macaco, chave de rodas, triângulo e extintor de incêndio, bem como, qualquer
equipamento ou peça danificada que possa ser objeto de multa de trânsito;
2.1.14) Tomar providências em relação às notificações de trânsito, identificando o motorista
infrator, orientando sobre a impetração de recurso e, quando for o caso, do pagamento da
notificação, bem como, apurar responsabilidade em caso de acidentes de trânsito e será aberto
procedimento de acordo com o item 2.5;
2.1.15) Apurar toda e qualquer irregularidade cometida pelos motoristas no exercício de suas
funções;
2.1.16) Assegurar que os condutores zelem pelos veículos, e em caso de quebra, seja apurado os
fatos, e se, constatado que foi por mau uso, imprudência ou desleixo, o valor do conserto seja
revertido ao infrator;
2.1.17) Providenciar o licenciamento dos veículos, reservando cópia para arquivamento em
pasta própria e assegurando que o original de porte obrigatório esteja no veículo;
2.1.18) Acompanhar o vencimento das apólices de seguro e solicitar a renovação, com a
antecedência necessária;
2.1.19) Preencher a autorização de saída de veículo, ANEXO III, mediante memorando de
solicitação de veículo pela secretaria, quando o veículo deslocar-se para fora das regiões limites
do município e/ou for atender alguma eventualidade;
2.1.20) Arquivar juntamente à correspondente autorização de saída de veículo e ao memorando,
a relação de ocupantes ou passageiros que forem transportados, após retorno da viagem;
2.1.21) Quando da solicitação de veículo pela secretaria verificar a disponibilidade de motorista,
agendar na programação, para atendimento, hora e dia solicitados, avisar ao requisitante, escalar
o motorista e autorizar a saída do veículo;
2.1.22) Comunicar à secretaria, no caso de viagem, as informações necessária sobre o
motorista(s), quando houver concessão de diária, para as devidas providências.
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2.1.23) Receber as Notas Fiscais de prestação de serviços de locação de veículo utilizado na
frota, atestar a correta execução/utilização e encaminhar as Notas Fiscais à Secretaria
correspondente;
2.1.24) Acompanhar a execução da utilização dos veículos (próprios/locados) quanto ao
horário, quilometragem, diárias e quantidade de combustível consumida;
2.2) Dos procedimentos a serem adotados pelos operadores e condutores de veículos e máquinas:
2.2.1) Proceder à inspeção periódica dos veículos e máquinas, verificando seu estado de
conservação, e comunicar a chefia responsável, para que adote as devidas providências,
ANEXO IV;
2.2.2) Conferir a existência dos acessórios e ferramentas de porte obrigatório no veículo, tais
como: Macaco de Rodas, triângulo, extintor, sempre antes de movimentar o veículo,
notificando a chefia responsável sobre qualquer ausência dos mesmos ou sobre quaisquer
problemas que possam causar multas de trânsito, ANEXO IV;
2.2.3) Verificar níveis de água, óleo e pressão dos pneus periodicamente;
2.2.4) Preencher quilometragem de saída e retorno registrada no hodômetro do veículo, a hora
inicial e final do mesmo, nas autorizações de saída e diário de bordo.
2.2.5) Respeitar as Leis de Trânsito, se responsabilizando pelo pagamento de multas à que der
causa, ANEXO V;
2.2.6) Não fumar e não permitir que outros fumem no interior do veículo;
2.2.7) Não ingerir nenhuma espécie de bebida alcoólica, quando estiver em serviço;
2.2.8) Ao dirigir veículos e máquinas, não falar ao telefone celular quando estes estiverem em
movimento;
2.2.9) Não entregar a direção do veículo sob sua responsabilidade a terceiros
2.2.10) Ter zelo pelo veículo, cuidando do mesmo como se fosse de sua propriedade e se
responsabilizando por danos ocorridos por mau uso, imprudência ou desleixo e por danos a
terceiros causados em acidentes de trânsito, ANEXO V;
2.2.11) Recolher o veículo à garagem ou pátio da Secretaria, Setor ou Órgão ao final do
expediente, providenciando para que esteja limpo e pronto para ser utilizado a qualquer
momento;
2.2.12) Usar sempre o cinto de segurança, exigindo que todos os demais passageiros também
usem;
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2.2.13) Tratar os colegas e usuários dos veículos sempre com respeito e cordialidade;
2.2.14) Nunca exceder o número de passageiros permitido para o veículo, salvo emergência ou
autorização superior;
2.2.15) As ocorrências verificadas durante a utilização do veículo deverão ser comunicadas à
chefia imediata e anotadas no Diário de Bordo, bem como, no caso de viagem;
2.2.16) O percurso do veículo deverá sempre ser o mais curto possível, não sendo admitido
desvio do trajeto para outras finalidades não relacionadas com o serviço;
2.2.17) Cumprir as Normas estabelecidas pela Administração;
2.3) Dos procedimentos a serem adotados pelas secretarias:
2.3.1) Solicitar, ao setor de transporte, o(s) motorista(s) e o(s) veículo(s), quando necessitar de
deslocamento para fora das regiões limites do município e/ou para atender a alguma
eventualidade, através de memorando conforme ANEXO VI;
2.3.2) Solicitar veículo, para viagens intermunicipais e interestaduais, com 48 horas de
antecedência e através de Comunicação Interna para o Secretário responsável, que após estar
devidamente autorizada, será remetida ao Setor de Transporte;
2.3.3) Providenciar relação de ocupantes ou passageiros através do “Relatório de Viagem”,
conforme ANEXO VII, sempre que forem transportados para fora dos limites do município
e/ou para atender a alguma eventualidade, em duas vias, sendo que, uma ficará arquivada em
pasta própria na secretaria ou setor a que pertencer e a outra junto ao veículo, até o retorno
deste ao município. Após, ser encaminhada para arquivo em pasta apropriada.
2.3.4) Arquivar uma via do resumo mensal de utilização de veículos por secretaria (ANEXO II);
2.3.5) Quanto aos veículos locados, à secretaria deve respeitar, no que couber, a Normatização
municipal de Nº 02/2014 que trata do fluxo de aquisições de produtos e serviços.
2.4) Dos procedimentos a serem adotados pela controladoria:
2.4.1) Arquivar uma via do resumo mensal de utilização de veículos por secretaria (ANEXO II);
2.4.2) Realizar auditorias periódicas;
2.5) Dosprocedimentos a serem adotados em Ocorrências dDe Trânsito:
2.5.1) No caso da ocorrência de sinistros, deverá ser aberto processo administrativo com o
laudo do acidente, e caso existente, o orçamento realizado por terceiros porventura
prejudicados, o boletim de ocorrência, o relatório do responsável pelo transporte e outros
documentos pertinentes ao caso.
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2.5.2) Após a abertura e instrução, o processo deverá ser encaminhado para a Procuradoria
Geral do Município para análise do caso, apuração das responsabilidades e manifestação quanto
à possibilidade de realização de acordos administrativos.
3.0 Disposições Gerais
3.1) Os procedimentos instituídos por esta Instrução Normativa se sujeitam a fiscalização in loco
realizada periodicamente pelo órgão gestor, e/ou pela Controladoria Geral do Município.
3.2) O uso dos veículos que compõem a frota do Município é exclusivo para realização de
atividades de interesse da Administração Pública, sendo vedado o uso de caráter privado.
3.3) Os serviços de transporte da Prefeitura serão vinculados as suas respectivas Secretarias e será
coordenada de forma a atender as solicitações de veículos.
3.4) O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário nas
normas instituídas.
3.5) A inobservância desta instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será punida
na forma prevista em Lei.
3.6) Aplica-se, no que couberem aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa
as demais legislações pertinentes.
3.7) Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a
Controladoria Geral do Município que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas
de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas
unidades da estrutura organizacional.
4.0 Base Legal e Regulamentar
4.1) Encontra-se amparo na Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito
Brasileiro; nos artigos 31, 70 e 74 da constituição Federal, além de outras normas que venham
assegurar o cumprimento dos princípios inerentes, bem como, Legislação Municipal e Disposição
do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará.

ANEXOS
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ANEXO I

SECRETARIA:
PLACA:
COMBUSTÍVEL:

VEÍCULO:
MÊS/ANO:

MOTORIST
A
DESTINO

DIÁRIO DE BORDO

QUILOMETRAGE
M

DATA

HORÁRIO
SAÍDA

CHEGADA INICIAL

FINAL

USO DO SETOR DA GARAGEM
KM
MÉDI
CONSUMO
RODADO
A
LITROS

KM/
LITRO

ANEXO II
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RESUMO MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS
SECRETARIA: _____________________________
MÊS:____________________________________

VEÍCULO

PLACA

KM
MENSAL

QTD.
COMBUSTÍVEL
CONSUMIDO

QTD. ÓLEO
CONSUMIDO

OBSERVAÇÕES

Crato, ______ de _______________ de 20_____
_____________________________
Carimbo e Assinatura do Coordenador de transporte

ANEXO III
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AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE VEÍCULO

______________________ (nome do responsável), _______________ (cargo), lotado na
Secretaria:_________________, autorizo o veículo abaixo discriminado a sair dos limites do município
conforme descrito abaixo:

VEICULO:
MOTORISTA
DATA SAÍDA:
HORA:
LOCAL DA SAÍDA:
DESTINO
OBJETIVO:
DATA PREVISTA PARA RETORNO
QUILOMETRAGEM PREVISTA PARA O RETORNO:

PLACA:
KM DE SAÍDA:

Crato, ______ de _______________ de 20_____

_____________________________
Carimbo e Assinatura do Coordenador de transporte

ANEXO IV
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ANEXO V
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Termo de Responsabilidade
Eu ______________________________________________________________, portador do CPF
n°
_____________________ e
RG n° ______________________,
residente na
_________________________________________,
CEP
____________________,
bairro____________________, Município__________________, telefone ________________,
declaro para todos os fins e efeitos de direito que ficarei responsável, a partir desta data
_____/_____/_____ do veículo abaixo descrito de propriedade da___________________________.
Características do veículo
Marca_________________________,
modelo__________________________________,
ano/modelo_________________, cor ___________________, placa __________________,
chassi________________. Declaro ainda, que estou ciente de minhas responsabilidades quanto ao
veículo ora transacionado, quer na esfera civil quanto na criminal, fornecendo neste ato toda e
qualquer documentação relativa a minha pessoa, responsabilizando-me ainda por danos a terceiros
causados em acidentes, por todas as multas de trânsito que me comprometo a pagar assim que
cientificado para tal fim, qualquer dano no veículo causado por mau uso, autorizando neste ato e por
este instrumento promover a cobrança através de instituição financeira, mediante a emissão de
Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
CRATO, _____ de _________________ de 20____.
_____________________________
Assinatura do responsável

ANEXO VI
MODELO DE MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO
MEMORANDO Nº ____/201__
Ao (À)
Sr.(a) __________________________
Coordenador de transporte

Crato, ___ de ______ de 201__.

Assunto: Solicitação de veículo
Prezado (a) Senhor(a),
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Considerando a necessidade de __________________________
 Necessidade da secretaria (O quê?);
 Justificativas plausíveis (Por quê? Atendem à finalidade e ao interesse público?)
 Para atender a quem (Quais escolas, n° de alunos, quais postos de saúde, nº de
pacientes e outras informações);
 Anexar documentos comprobatórios, caso necessário. Ex.: Programação de eventos,
folders, convites, relação de escolas, termos, atestados, laudos e outros.
Solicito _______ veículo(s) conforme especificado abaixo:
Data saída:
Hora:
Local da saída:
Destino
Data prevista para retorno
Quilometragem prevista para o retorno:
Atenciosamente,
___________________________
Assinatura do(a) Secretário(a)
Secretaria Municipal de _______________________

ANEXO VII

SECRETARIA:

RELATÓRIO DE VIAGEM

1.0 DADOS DO VEÍCULO:
PLACA:
MODELO:
2.0 DADOS DA VIAGEM:
DESTINO DA VIAGEM:
NOME(S) DO(S) MOTORISTA(S):
MOTIVO DA VIAGEM:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
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OCUPANTE

NOME DO OCUPANTE

DATA E HORA DE SAÍDA:
DATA E HORA DE CHEGADA:
_______________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARIMBO

6.11.
DECRETO Nº 0303001/2017 – GP
CRATO/CE, 03 DE MARÇO DE 2017
EMENTA: Regulamenta o prazo de vencimento do
Imposto sobre Serviços – ISS do profissional autônomo,
previsto pela Lei Municipal nº 2.923/2013, de 30 de
setembro de 2013.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO, no uso de suas atribuições legais, conforme inciso XI, art. 64, da Lei
Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO as disposições contidas no parágrafo único do Art. 83, da Lei n° 2.923/2013, de 30 de
setembro de 2013 (Código Tributário Municipal), que determina que sejam regulamentados os prazos para
vencimento do Imposto Sobre Serviços – ISS do profissional autônomo;
DECRETA:
Art. 1°. O vencimento do Imposto Sobre Serviços – ISS do profissional autônomo, previsto no Art. 78 da Lei n°
2.923/2013, de 30 de setembro de 2013 (Código Tributário Municipal), dar-se-á em 31 (trinta e um) de março de
cada exercício financeiro.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 03 de março de 2017.
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JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

6.12.
DECRETO N.º 1003001/2017 – GP
CRATO/CE, 10 DE MARÇO DE 2017
EMENTA: Dispõe sobre a criação das funções de Gestor e
Fiscal de Contratos Administrativos no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Município de Crato.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO, no exercício de suas atribuições, em especial a que lhe confere o
inciso XI, do art. 64, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto no inciso XXI, do art. 37, da
Constituição da República, e em conformidade com os art. 58, III, e art. 67, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam instituídas, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo municipal, as
funções de Gestor e Fiscal de Contratos celebrados entre a Administração Pública e particulares.
§1º. Para os fins deste Decreto, considera-se:
I - Gestor de Contrato: o agente público responsável pelo gerenciamento geral dos contratos firmados entre a
Administração Pública municipal e particulares, nos termos do art. 9º deste Decreto;
II - Fiscal de Contrato: o agente público responsável pelo acompanhamento e fiscalização operacional da
execução dos contratos firmados entre a Administração Pública municipal e particulares, nos termos do art.
10 deste Decreto;
III - Demandante: a Secretaria Municipal ou órgão equivalente ou a entidade descentralizada solicitante da
contratação, responsável pela elaboração do Termo de Referência e pela assinatura do contrato;
IV - Licitante: a Secretaria Municipal ou órgão equivalente ou a entidade descentralizada que realiza a
licitação;
V - Contrato: toda e qualquer forma de acordo entre a Administração Pública municipal e particulares,
incluindo aditivos e demais ajustes.
§2º. O Gestor de Contrato a que se refere este Decreto não se confunde com o Gestor de Convênio.
Art. 2º. Para toda e qualquer contratação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo
municipal será designado 01 (um) servidor público municipal para o exercício da função operacional de Fiscal de
Contrato.
Parágrafo Único. A designação do Fiscal de Contrato se dará por ato do Gestor de Contrato, através de Portaria
da autoridade do Contrato, identificando o responsável da fiscalização pelo número de matrícula ou portaria de
nomeação, podendo, para tanto, ser designado apenas 01 (um) servidor público municipal por unidade
administrativa, a depender da complexidade do Tratado.
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Art. 3º. O Gestor de Contrato será o titular da Secretaria ou órgão equivalente ou da entidade descentralizada
integrante da Administração Pública municipal demandante da licitação ou o servidor público por ele designado
em Portaria publicada no Diário Oficial do Município, em até 05 (cinco) dias, contados da celebração do
contrato ou instrumento a ser gerenciado, contendo o nome completo, a identificação funcional, o cargo ou
função pública exercida pelo servidor destinatário da delegação, a descrição resumida do objeto do contrato, bem
como o número do procedimento de licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a contratação.
§1º. A publicação de portaria designando o Gestor de Contratos faz-se necessária tão somente nos casos em que
o titular da Secretaria ou órgão equivalente ou da entidade integrante da Administração Pública municipal delegar
a atividade de gerenciamento a outro servidor, nos termos previstos no caput deste artigo.
§2º. Não sendo publicada a portaria prevista no caput deste artigo no prazo nele previsto, o titular da Secretaria
ou órgão equivalente ou da entidade descentralizada será considerado, automaticamente, o Gestor do Contrato.
Art. 4º. O Fiscal de Contrato será servidor da Secretaria ou órgão equivalente ou da entidade descentralizada
demandante da licitação indicado por seu respectivo titular por meio de portaria publicada no Diário Oficial do
Município, em até 05 (cinco) dias contados da celebração do contrato ou instrumento a ser fiscalizado, contendo
o nome completo, a identificação funcional, o cargo ou função pública exercida pelo servidor, a descrição
resumida do objeto do contrato, bem como o número do procedimento de licitação, dispensa ou inexigibilidade
que originou a contratação.
Parágrafo único. O Fiscal de Contrato será escolhido conforme a sua capacitação técnica em relação ao objeto do
contrato e, preferencialmente, dentre servidores ou empregados públicos que participaram da elaboração do
Termo de Referência que norteou a contratação, e poderá ser designado para o acompanhamento e fiscalização
da execução de mais de 01 (um) instrumento contratual, desde que tais atribuições não prejudiquem o
desenvolvimento de suas atividades rotineiras.
Art. 5º. Na hipótese do mesmo contrato ser celebrado por dois ou mais órgãos ou entidades descentralizadas da
Administração Pública Municipal, os entes envolvidos deverão decidir conjuntamente e indicar, por meio de
portaria conjunta, o órgão ou entidade descentralizada que ficará responsável pela gestão e fiscalização do
instrumento contratual.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o Gestor e o Fiscal de Contrato deverão,
preferencialmente, encontrar-se lotados no mesmo órgão ou entidade descentralizada.
Art. 6º. A possibilidade de contratação de terceiros para assistir e subsidiar o Fiscal e o Gestor de Contratos com
informações pertinentes às suas atribuições deverá ser prevista pela Secretaria ou órgão equivalente ou pela
entidade demandante no respectivo Termo de Referência e constar expressamente do contrato celebrado entre a
Administração Pública e o particular.
Art. 7º. Compete ao Gestor de Contrato, observado o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93:
I - autorizar a celebração de termo aditivo para a alteração do contrato;
II - autorizar a eventual celebração de termo aditivo para prorrogação do prazo do contrato, após exame
qualitativo do produto ou serviço prestado pelo contratado;
III - aplicar penalidades, subsidiado pelas informações fornecidas pelo Fiscal do Contrato e/ou terceiro
contratado nos termos do parágrafo único do art. 8º deste Decreto;
IV - decidir sobre a rescisão dos contratos;
V - analisar e responsabilizar-se por eventual necessidade de convalidação dos termos contratuais.
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§1º. O Gestor de Contrato deverá diligenciar no sentido de solicitar nova licitação ou propor a prorrogação do
contrato vigente, de modo a evitar a interrupção de serviços públicos essenciais.
§2º. A Procuradoria-Geral do Município, ou o setor equivalente nas entidades descentralizadas da Administração
Pública municipal, deverão manifestar-se previamente sobre todos os atos previstos neste artigo.
Art. 8º. Compete ao Fiscal de Contrato:
I - acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos;
II - registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do contrato;
III - determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, a expensas da contratada, no
total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de
sua execução;
IV - receber o objeto do contrato mediante termo assinado pelas partes;
V - rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto em desacordo com as especificações
contidas no contrato, observado o termo de referência;
VI - exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos no contrato e instrumentos dele
decorrentes;
VII - exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos;
VIII - atestar as notas fiscais e faturas;
IX - comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira tomada de decisões
ou providências que ultrapassem o seu âmbito de competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao
interesse público;
X - aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o previsto no contrato;
XI - emitir atestado de avaliação do serviço prestado ou do objeto recebido.
Art. 9º. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e a
legislação em vigor, respondendo, cada uma, pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Parágrafo Único. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Administração, de forma a
garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto.
Art. 10. As funções de Gestor e Fiscal de Contrato não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante
caráter público.
Art. 11. O Gestor e o Fiscal de Contrato poderão ser responsabilizados na esfera administrativa pelos atos
decorrentes de sua atuação.
Art. 12. Os órgãos ou entidades demandantes ou licitantes deverão propiciar plenas condições de atuação ao
Gestor e ao Fiscal de Contrato.
Art. 13. Os agentes públicos responsáveis pelas funções instituídas neste Decreto deverão informar à
Controladoria-Geral do Município sobre as irregularidades verificadas nos contratos celebrados.
Art. 14. Os titulares das Secretarias Municipais ou órgãos equivalentes e/ou os dirigentes das entidades
descentralizadas deverão providenciar a eventual delegação da função de Gestor e a designação dos Fiscais dos
contratos administrativos assinados anteriormente à vigência do presente Decreto.
§1º. A eventual delegação da função de Gestor de Contrato de que trata o caput deste artigo dar-se-á
concomitantemente com o ato de designação do Fiscal de Contrato.
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§2º. A eventual delegação da função de Gestor do Contrato e a designação do Fiscal do Contrato de que trata o
caput deste artigo deverão ocorrer no prazo de 15 dias contados da publicação deste Decreto.
Art. 15. Os casos omissos serão decididos pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.
Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço da Prefeitura Municipal de Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 10 de março de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

6.13.
DECRETO Nº 2103001/2017 – GP
CRATO/CE, 21 DE MARÇO DE 2017
EMENTA: Estabelece critérios à concessão da gratificação
de execução de trabalho relevante, técnico ou científico
para servidores.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO, no uso de suas atribuições legais, conforme inciso XI do art. 64, da
Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade do desempenho de atividades ou trabalhos específicos, com grau especial de
relevância ou complexidade para a persecução do objetivo maior que a prestação do serviço público eficiente e
de boa qualidade;
CONSIDERANDO que tais atividades exigem dedicação especial de servidores no mister de desenvolver de
forma satisfatória tais atividades ou trabalho;
CONSIDERANDO a necessidade de gratificar a execução dessas atividades ou trabalhos específicos de alta
relevância ou complexidade, dada sua natureza;
DECRETA:
Art. 1º. A Gratificação de Execução de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico, prevista no art. 31 da Lei nº
3.253, de 01 de março de 2017, poderá ser concedida a servidores do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal
do Crato.
Art. 2º. Considera-se trabalho Relevante, Técnico ou Científico, para fins de gratificação, a elaboração ou
execução de trabalho que apresente características de essencialidade e peculiaridade a uma profissão ou ofício e
orienta-se por procedimento metodológicos específicos.
Parágrafo Único. A gratificação pelo exercício de trabalho relevante, técnico ou científico compensará atividades
realizadas com as características indicadas no caput deste artigo.
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Art. 3°. Para fins de concessão da gratificação de que trata o Art. 1°, considera-se:
a) Relevante: o trabalho que, mediante prévio juízo da conveniência e oportunidade administrativa, contribui
de forma efetiva e diferenciada para a consecução dos objetivos institucionais, acarretando ao executor o
acréscimo na habitualidade das atribuições de seu cargo, bem como as que demandem participação em
comissões, juntas, grupos de trabalho e bancas examinadoras;
b) Técnico: o trabalho peculiar a uma profissão ou ofício, que demande aplicação direta do esforço físico e
mental da pessoa que o está realizando, a fim assegurar resultados, previamente estabelecidos pela
administração, podendo ser executado com ou sem ajuda direta de máquinas, equipamentos ou quaisquer
outros instrumentos;
c) Científico: o que é produto de uma pesquisa científica, utilizando método científico (indução, dedução,
elaboração de hipóteses, variáveis, etc.) para mostrar uma dada relação entre fatos ou fenômenos, com o
fito de submeter a teste determinada hipótese, cujo objeto tenha pertinência com as atividades do órgão da
administração, ou seja de interesse deste.
Parágrafo Único. As atividades de docência são consideradas técnicas e científicas.
Art. 4°. O valor da gratificação pela execução de trabalho relevante, técnico ou científico, a ser paga mensalmente
ao servidor, enquanto perdurar a atribuição, não excederá 40% (quarenta por cento) do subsídio percebido pelo
Secretário Municipal, nos termos do §2° do Art. 31, da Lei Nº 3.253, de 01 de março de 2017.
Art. 5°. A concessão da Gratificação de Execução de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico atenderá aos
seguintes requisitos:
I -a indicação por escrito do chefe imediato do servidor que irá executá-lo, acompanhada da justificativa da
necessidade de sua realização e o período de duração previsto, quando for o caso;
II -a designação prévia do servidor, através de portaria do Chefe do Poder Executivo, na qual deverá constar
o nome, cargo e matrícula do servidor, o período necessário ao desempenho do trabalho, quando for o caso
e a data de sua concessão.
Art. 6º. A Gratificação de Execução de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico compensará, para todos os
efeitos, a prestação de serviços extraordinários.
Art. 7º. A gratificação de que trata este Decreto não será percebida cumulativamente com outras de mesma
espécie.
Art. 8º. A Gratificação de Execução de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico não tem natureza salarial, nem
se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, mas se constitui base de incidência de contribuição
previdenciária.
Art. 9°. A gratificação que trata este Decreto será computada na remuneração do servidor público para efeito de
cálculo do terço constitucional relativo às férias e do décimo terceiro salário e sua antecipação, calculados na
fração de 1/12 (um doze avos) da gratificação auferida em cada mês de trabalho.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 21 de março de 2017
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal
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6.14.
DECRETO Nº 2103003/2017 – GP
CRATO/CE, 21 DE MARÇO DE 2017
EMENTA: Dispõe sobre a concessão de diárias no serviço
público prevista no Art. 176 do Estatuto do Servidor
Público Municipal (Lei nº 917, de 29 de novembro de 1971)
e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO, no uso de suas atribuições legais, conforme inciso XI do art. 64, da
Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de cobrir as despesas com alimentação e hospedagem realizadas por servidor
público e agentes políticos, quando de seu deslocamento da sede do órgão/entidade de origem para outras
localidades, dentro e fora do Estado e do País, a serviço da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de proceder a regulamentação para a concessão de Diárias no âmbito
do Poder Executivo Municipal;
DECRETA:
Art. 1º. O servidor público, que se deslocar a serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do
território estadual e nacional, fará jus à percepção de diárias, segundo as disposições deste Decreto.
Art. 2º. As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede da repartição de origem, destinando-se ao
pagamento da despesa efetuada pelo servidor com hospedagem e alimentação, nas localidades para onde viajar.
Art. 3º. Considera-se viagem, em objeto de serviço, o afastamento do servidor de sua sede de trabalho para, em
cumprimento à determinação superior, desempenhar tarefa oficial, participar de cursos seminários, treinamentos
ou similares, para outro município ou para outro estado.
Parágrafo Único. É vedada a percepção de diárias nos casos em que o deslocamento da sede ocorra dentro da
Região Metropolitana do Cariri.
Art. 4°. A concessão de diárias aos servidores e agentes políticos municipais deverá ser submetida à apreciação da
seguinte forma:
I - Viagens Internacionais: Controlador e Ouvidor Geral do Município;
II - Viagens intermunicipais e interestaduais para agentes políticos: Controlador e Ouvidor Geral do
Município;
III - Viagens Intermunicipais para servidores dos demais níveis: Secretário Municipal de Finanças.
Art. 5°. A competência para concessão e emissão de portarias de diárias é definida da seguinte forma:
I – Chefe de Gabinete: concede diárias para Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e autoridades equivalentes
II – Prefeito: concede diárias para Chefe de Gabinete;
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III – Secretários Municipais ou autoridades equivalentes: concede diárias para servidores públicos dos demais
níveis.
Art. 6º. O ato individual ou coletivo concessivo de diárias expedido pela autoridade competente, conterá as
seguintes informações essenciais.
I - o nome, o cargo/função, emprego e a matrícula do beneficiário;
II - a descrição objetiva do serviço a ser executado;
III - a indicação do local;
IV - o período do provável afastamento;
V - o valor unitário, a quantidade de diárias e a importância a ser paga;
Parágrafo Único. A viagem em objeto de serviço será autorizada, segundo as competências estabelecidas no Art.
4° deste Decreto, e o ato concessivo de que trata este artigo será obrigatoriamente publicado no Diário Oficial
do Município.
Art. 7°. A comprovação do deslocamento far-se-á mediante a apresentação da prestação de contas de diárias, até
o 5º (quinto) dia útil da data de retorno à sede onde tem exercício, na Secretaria Municipal Finanças e
Planejamento, devidamente instruído com os documentos seguintes:
I – cartão de embarque ou congênere, no caso de deslocamento aéreo ou rodoviário;
II – cópia de certificado, declaração, ata de reunião ou outro documento que comprove a participação do
servidor em eventos, seminários, cursos, treinamentos, capacitação, reuniões ou similares, que serão
analisados pela Secretaria de Finanças e Planejamento;
III – Os servidores que ocupam o cargo de motorista e viajarem nesta função, deverão apresentar o Relatório
de Viagem e a autorização para uso do veículo.
Art. 8°. Na hipótese de prorrogação do prazo de afastamento, o servidor fará jus às diárias correspondentes ao
período em excesso.
Art. 9°. É vedada a concessão de diárias ao servidor ou autoridade que viajar a convite de organização ou
entidade privada, salvo em caso de relevante interesse público, a critério da autoridade competente para a
autorização.
Art. 10. Somente será permitida concessão de diárias nos limites dos recursos orçamentários do exercício em que
ocorrer o afastamento do servidor em objeto de serviço.
Art. 11. As diárias pagas a maior ou indevidamente serão restituídas pelo servidor, de uma só vez, no prazo
máximo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao do retorno, recebimento ou
da constatação.
Art. 12. Os valores das diárias para as respectivas classes de servidores são os fixados no Anexo I, parte
integrante deste Decreto.
Art. 13. Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto neste Decreto, a
autoridade proponente, o ordenador de despesas e o servidor que houver recebido as diárias.
Art. 14. Este Decreto entrará em vigor após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 21 de março de 2017.
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JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

ANEXO I – TABELA DE DIÁRIAS

SIMBOLOGIA
PREFEITO E VICEPREFEITO
CDS 01
CDS 02
CDS 03
CDS 04
CDE 01
CDE 02
CDE 03
CDS 05
CDS 06

DIÁRIAS ATÉ 250
km

DIÁRIAS ACIMA
DE 250 km

DIÁRIAS PARA
FORA DO ESTADO

R$ 225,00

R$ 450,00

R$ 1.150,00

R$ 200,00

R$ 300,00

R$ 780,00

R$ 105,00

R$ 210,00

R$ 420,00

CDS 07

R$ 90,00

R$ 180,00

R$ 360,00

CDE 04

R$ 75,00

R$ 150,00

R$ 210,00

OUTROS SERVIDORES

R$ 60,00

R$ 120,00

R$ 150,00

6.15.
DECRETO Nº 1904001/2017 – GP
CRATO/CE, 19 DE ABRIL DE 2017
EMENTA: Regulamenta a concessão, a aplicação e a
prestação de contas de Suprimento de Fundos no âmbito
do Poder Executivo.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO, no uso de suas atribuições legais, conforme inciso XI do art. 64, da
Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 3.263/2017, de 19 de abril de 2017, que dispõe sobre a concessão e
prestação de contas de Suprimento de Fundos e dá outras providências.
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CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas sobre a execução de despesa, a fixação de limites e a
adoção de medidas de controle para a concessão, aplicação e comprovação dos recursos liberados a título de
Suprimento de Fundos no âmbito da Administração Direta e Indireta, do Poder Executivo Municipal;
DECRETA:
Art. 1º. A concessão, aplicação e prestação de contas de Suprimento de Fundos, no âmbito do Poder Executivo,
reger-se-ão pelas normas estabelecidas no presente Decreto.
Art. 2º. As despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação serão atendidas pelo regime
de suprimento de fundos, denominado “adiantamento”, nos termos do art. 68 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º. É vedada a concessão de Suprimento de Fundos:
I - para pagamento de despesa já realizada;
II - para aquisição de material permanente ou outra mutação patrimonial, classificada como despesa de
capital.
Art. 4º. É vedada a utilização do suprimento de fundos em finalidade diversa daquela para a qual foi concedido.
Art. 5º. São passíveis de realização por meio de suprimento de fundos os seguintes pagamentos:
I - despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujos valores sejam iguais ou inferiores a 1% (um por
cento) dos limites máximos do valor constante da alínea “a” do inciso II do art. 23 da modalidade de
licitação convite, constantes na Lei nº 8.666/93;
II - despesas de consumo, manutenção e conservação de Unidades Orçamentárias e, ainda, de Unidades
Educacionais, de Saúde Pública, Assistência Social e Conselhos, em quantidade restrita para consumo
imediato, de inconveniente estocagem ou por falta temporária ou eventual no almoxarifado, quando as
circunstâncias não permitirem aguardar a realização do processo normal de despesa pública;
III - serviços de terceiros;
IV - despesas em viagens ou serviços especiais, que exijam pronto pagamento em espécie;
V - para atender os serviços de assistência social, nos casos de caráter reservado, confidencial ou sigiloso, a
cargo da Secretaria Municipal de Ação Social;
VI - para atender festividades e homenagens oficiais realizadas pelo Gabinete do Prefeito e dos titulares de
órgãos e entes da Administração Municipal na realização de eventos relacionados à sua atividade
operacional;
VII - para atender despesa com exposições agropecuárias, culturais, artísticas, feiras, simpósios e com a
cobertura de eventos e outras situações especiais que exijam a atuação de efetivo militar;
VIII - alimentação para servidores que estejam realizando serviço de interesse da Administração e que não
possam sofrer descontinuidade em função de sua relevância, devidamente justificadas e autorizadas pelo
Ordenador de Despesa;
IX - encargos legais e judiciais decorrentes da aplicação de suprimento de fundos;
X - outras despesas urgentes ou inadiáveis, desde que justificada a inviabilidade da realização de procedimento
licitatório ou dispensa de licitação em tempo hábil, precedidas de autorização pelo Ordenador de Despesa.
§1º. Para fins deste Decreto, consideram-se despesas de pequeno vulto aquelas que devam ser efetuadas para
atender necessidades inadiáveis da Administração, inclusive aquisição de material e execução de serviço, ainda
que exista dotação específica.
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§2º. Na hipótese dos incisos II e III deste artigo, as aquisições e contratações ficarão condicionadas à inexistência
de cobertura contratual, inexistência de fornecedor contratado/registrado, observando neste último caso, que
não haja direcionamento a fornecedor determinado, em vista do disposto no art. 37 da Constituição Federal.
§3º. As despesas com alimentação de que tratam o Inciso VIII deste artigo, não se confundirão com os valores
concedidos aos servidores a título de auxilio alimentação e de diárias, quando for o caso.
Art. 6º. O valor do Suprimento de Fundos não poderá exceder 5% do valor estabelecido no inciso II, art. 24 da
Lei nº 8.666/93 (modalidade convite), para cada responsável.
Art. 7º. É vedado o fracionamento da despesa ou do documento comprobatório para adequação aos limites
fixados nos artigos 5º, inciso I, e 6º, caput, deste Decreto.
Art. 8º. Os Suprimentos de Fundos serão concedidos a servidores municipais efetivos, a critério do ordenador de
despesa e sob sua inteira responsabilidade.
§1º. Em casos excepcionais, de comprovada necessidade e devidamente justificados, poderão ser nomeados
servidores ocupantes unicamente de cargos em comissão, ficando estes obrigados, quando exonerados, a
apresentarem a prestação de contas dos recursos em seu poder, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar
da data da exoneração, independentemente do prazo normal estabelecido neste Decreto.
§2º. O servidor que receber suprimento não poderá transferi-lo a outrem.
§3º. O descumprimento do prazo previsto no parágrafo anterior ensejará a adoção da medida prevista no §3° art.
18 deste Decreto.
Art. 9°. O servidor que receber Suprimento de Fundos é obrigado a aplicá-lo e a prestar contas, junto à Unidade
Orçamentária de seu Órgão, sujeitando-se à tomada de contas, quando não o fizer no prazo de prestação de
contas fixado na portaria de concessão
§1º. Para efeito de contagem do prazo de aplicação, considerar-se-á como primeiro dia a data do recebimento do
adiantamento, e, para prestação de contas, o último dia fixado na portaria de concessão.
§2º. Caso o último dia para prestação de contas seja dia não útil, a prestação de contas deverá ser entregue no
primeiro dia útil subsequente.
Art. 10. A solicitação de Suprimento de Fundos será feita através do ofício de encaminhamento da portaria de
Suprimento de Fundos – Anexo I, que deverá conter, obrigatoriamente:
I - classificação correta das despesas;
II - nome, N° CPF e RG, matrícula, cargo ou função e lotação do servidor;
III - dados bancários do servidor designado para receber o valor concedido para o Suprimento de Fundos;
IV - importância a ser autorizada;
V - assinatura do ordenador de despesa.
Art. 11. Não será concedido Suprimento de Fundos a:
I - servidor em alcance;
II - servidor que esteja respondendo a inquérito ou processo administrativo disciplinar;
III - servidor que não esteja em efetivo exercício na Administração Pública Municipal;
IV - ordenador de Despesa;
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V - gestor Financeiro;
VI - responsável pelo almoxarifado;
VII - servidor exercendo cargo em comissão no último quadrimestre ao término do mandato do Prefeito,
exceto para o servidor efetivo.
VIII - unidade gestora com Suprimento de Fundo ainda não homologado e com a respectiva baixa de
responsabilidade;
IX - responsável por Suprimento de Fundos, ainda não homologado e com a respectiva baixa de
responsabilidade.
Parágrafo único. Considera-se em alcance o agente responsável por suprimento de fundos que não tenha
apresentado a comprovação dentro do prazo previsto no Parágrafo Único do artigo 13 deste Decreto, ou que
tenha causado prejuízo aos cofres do Município, por apropriação indébita, desvio, avaria, inutilização ou por falta
não justificada de bens e valores públicos, depois de configurada a responsabilidade administrativa,
independentemente de condenação judicial.
Art. 12. Ficam os ordenadores de despesa autorizados a expedir a Portaria de Concessão (Anexo II, deste
decreto) e proceder a respectiva aprovação e homologação dos Suprimentos de Fundos no âmbito de seus
respectivos órgãos.
Parágrafo Único. A portaria de concessão fixará os prazos, não podendo exceder a 30 (trinta) dias para aplicação
e 10 (dez) dias para prestação de contas, sendo estes limitados ao último dia útil do exercício em que foi
concedido.
Art. 13. Os Suprimentos de Fundos concedidos serão considerados despesas efetivas, registrando-se a
responsabilidade ao servidor suprido, cuja baixa será procedida após a aprovação e homologação das contas
prestadas.
Art. 14. A transferência do recurso para a conta do suprido será realizada mediante emissão de Nota de
Empenho, dentro da dotação da respectiva Unidade Orçamentária, em nome do servidor designado, registrandose na especificação de despesa “Suprimento de Fundos”.
Parágrafo Único. É vedada qualquer transferência para conta corrente ou poupança, de pessoa física ou jurídica.
Art. 15. Cada Unidade Administrativa poderá tramitar com 01 (um) processo de Suprimento de Fundos por vez,
condicionada a abertura de um novo processo após a respectiva homologação e baixa de responsabilidade do
processo anterior.
Parágrafo Único. A limitação de que trata o caput deste artigo não se aplica a recursos exclusivos de
transferências de outras esferas do poder público, bem como programas específicos junto às unidades
descentralizadas.
Art. 16. O prazo máximo de aplicação do Suprimento de Fundos será de 30 (trinta) dias, contados a partir da
efetiva transferência à Conta do Suprido.
Parágrafo Único. Os saldos de aplicação existentes no dia 31 de dezembro de cada ano serão cancelados pela
Secretaria de Finanças e Planejamento e revertidos à conta única do Tesouro Municipal.
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Art. 17. A prestação de contas do Suprimento de Fundos fará parte integrante do mesmo processo de concessão
e será prestada pelo servidor responsável pelo Suprimento no prazo previsto no parágrafo único do art. 13,
devendo ser instruída com os seguintes documentos:
I - recibos, notas fiscais e cupons fiscais das despesas realizadas;
II - relação dos documentos anexados e resumo final com o demonstrativo do crédito autorizado e gasto,
conforme anexo III;
III - Preenchimento completo do Anexo IV deste Decreto.
§ 1º. Se não houver gasto, deverá ser apresentada justificativa, no prazo de prestação de contas previsto no
parágrafo único do art. 13, indicando os motivos que impediram a aplicação do Suprimento de Fundos.
§2º. Os documentos comprobatórios da despesa realizada deverão ser emitidos com o número do CNPJ e em
nome da Prefeitura do Município de Crato e não poderão conter rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas.
§ 3º. No caso de não cumprimento do prazo de prestação de contas de suprimento de fundos por parte do
suprido, o mesmo será notificado imediatamente a apresentar a prestação de contas no prazo de 10 (dez) dias.
§ 4º. Não sendo apresentada pelo suprido a prestação de contas no prazo estipulado no parágrafo anterior, o fato
será comunicado no 11º (décimo primeiro) dia ao ordenador de despesa, que deverá instaurar Tomada de Contas
Especial e comunicar a Procuradoria Geral do Município do Crato – PGM, a Controladoria e Ouvidoria Geral
do Município do Crato – CGM e a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, em até 3 (três) dias após a
instauração.
§ 5°. Os processos de concessão e comprovação de suprimento de fundos de que trata este artigo serão objeto
de acompanhamento e avaliação a qualquer tempo pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, sem
prejuízo da adoção de medidas saneadoras, disciplinares e aquelas que visem restituir ao erário eventuais valores
pagos em desacordo às normas deste Decreto.
Art. 18. Após a análise de que trata o artigo anterior, o processo terá os seguintes trâmites:
I - a aprovação e homologação serão efetuadas pelo ordenador de despesas do órgão e a baixa de
responsabilidade dos registros contábeis será realizada pela secretaria de Finanças e Planejamento;
II - se encontrada impropriedade passível de saneamento, os autos serão remetidos aos agentes públicos
responsáveis, com a finalidade de sanear a prestação de contas, e após, reapresentados para nova análise;
III - se encontrada irregularidade insanável na aplicação do suprimento de fundos, a prestação de contas
deverá ser reprovada e encaminhada à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município para análise
conclusiva, que se manifestará quanto às providências necessárias ao resguardo da coisa pública.
Art. 19. Não sanadas as irregularidades a que se refere o inciso II do artigo anterior e constatando-se dano ao
erário, o Ordenador da Despesa providenciará de imediato a respectiva Tomada de Contas Especial.
Parágrafo Único. Adotada a instauração de Tomada de Contas Especial, a Unidade Orçamentária ficará liberada
da limitação do art. 11, inciso VIII, não elidindo a responsabilidade solidária do Ordenador de Despesa pelo
Suprimento de Fundos em diligência.
Art. 20. Se, após a realização da Tomada de Conta Especial, persistirem as pendências, a Procuradoria Geral do
Município emitirá Parecer de Irregularidade e enviará cópia do documento ao Ordenador de Despesa para que
este notifique o tomador a quitar o debito, no prazo máximo de dez dias, e não o fazendo deverá providenciar a
imediata inscrição do débito na Dívida Ativa do Município e instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
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Parágrafo Único. Os efeitos do Parecer de Irregularidade só cessarão mediante a comprovação do pagamento do
débito.
Art. 21. Compete à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município do Crato instituir e alterar, quando
necessário, os formulários de Requisição de Suprimento de Fundos e de Prestação de Contas, bem como editar
instrumentos normativos para o fiel cumprimento deste Decreto.
Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço da Prefeitura Municipal de Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 19 de abril de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

6.16.
DECRETO Nº 2505002/2017 – GP
CRATO/CE, 25 DE MAIO DE 2017
EMENTA: Institui o Programa de Estágio no âmbito da
administração pública municipal e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto na Lei
Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o
estágio de estudantes.
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos relativos à implementação de Programa de
Estágio Supervisionado no âmbito da Administração Pública no Município do Crato;
CONSIDERANDO a definição de estágio como sendo um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido
no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam
frequentando o ensino regular;
CONSIDERANDO a relevância do incremento às oportunidades de aprendizagem, de desenvolvimento das
técnicas e da relação teórico-prática;
CONSIDERANDO a interação entre o estudante, os servidores e os usuários dos serviços prestados pela
Municipalidade, possibilitando o crescimento mútuo das relações estabelecidas;
CONSIDERANDO a Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituído o Programa de Estágio no âmbito da Administração Pública do Município do Crato,
destinado aos estudantes matriculados e com frequência efetiva em cursos regulares de instituições de educação
superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.
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Art. 2º. O Programa de Estágio no âmbito da Administração Pública do Município do Crato tem os seguintes
objetivos:
I - possibilitar o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização
curricular, visando ao desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho;
II - contribuir para a inserção do estudante no mercado de trabalho;
III - propiciar aos estudantes complementação da formação escolar e desenvolvimento de seus talentos
potenciais, favorecendo o futuro exercício das atividades das respectivas profissões;
IV - oportunizar acesso às atividades do setor público, despertando no estudante o interesse pelas carreiras
públicas;
V - possibilitar o acesso ao estágio a um maior número de estudantes, promovendo a participação do setor
público no processo de aprimoramento do ensino;
Art.3º. O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da
etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso em que o estudante se encontrar
matriculado.
§1º. Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para
aprovação e obtenção de diploma.
§2º. Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e
obrigatória.
§3º. Somente serão admitidos como estagiários os estudantes de cursos cujas áreas estejam diretamente
relacionadas com as atividades desenvolvidas pela Secretaria ou setor onde será realizado o estágio.
Art.4º. A realização de estágio obrigatório ou não-obrigatório no Programa de Estágios no âmbito da
Administração Pública do Município do Crato não gera vínculo empregatício de qualquer natureza e observará,
dentre outros, os seguintes requisitos:
I – matrícula e frequência regular do estudante em curso de educação superior, de educação profissional, de
ensino médio, de educação especial ou nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da
educação de jovens e adultos, atestado pela instituição de ensino pública ou privada;
II – celebração de termo de compromisso entre o estudante, a Administração Pública Municipal concedente e,
no caso de estágio obrigatório, a instituição de ensino;
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso;
IV- acompanhamento efetivo por professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte
concedente, comprovado por vistos nos relatórios semestrais de atividades e por menção de aprovação final.
Art.5º. Para a concretização do Programa de Estágio, na modalidade obrigatório, será celebrado termo de cessão
de estágio entre o Poder Executivo e as instituições de ensino, estabelecendo as obrigações de cada parte.
§1º. A celebração de termo de cessão de estágio entre a Administração Pública e a instituição de ensino não
dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II, do Art.4º deste Decreto.
§2º.Quando se tratar de Estágio obrigatório, ficará sob a responsabilidade da Instituição de Ensino conveniada a
indicação, após análise interna dos candidatos, que deve contemplar critérios objetivos de escolha, dos estudantes
que firmarão o termo de compromisso com a Administração Pública Municipal.
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Art.6º. A contratação de estagiários, na modalidade não-obrigatório, deverá ser precedida de processo seletivo
público, observando-se os princípios que regem as atividades da Administração Pública.
§1º.O estágio destina-se exclusivamente aos estudantes regularmente matriculados e que tenham concluído pelo
menos 40% (quarenta por cento) do seu currículo escolar.
§2º. A comprovação dos requisitos constantes do parágrafo anterior se fará por meio de declaração emitida pela
instituição de ensino.
Art.7º.A Administração Pública do Município do Crato, ao ofertar estágio, observará as condições estabelecidas
neste Decreto, se obrigando a:
I - celebrar termo de compromisso com o estudante e a instituição de ensino, zelando pelo seu cumprimento;
II - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estudante atividades de aprendizagem
social, profissional e cultural;
III - indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários
simultaneamente;
IV - contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com
valores de mercado, devendo constar do termo de compromisso o respectivo número de apólice e o nome
da Seguradora;
V - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação
resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
VI - manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; e
VII - enviar à instituição de ensino, semestralmente, relatório de atividades, com vista obrigatória ao
estagiário.
Parágrafo Único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro contra acidentes
pessoais poderá, nos moldes do termo de Cessão firmado, ser pago pela instituição de ensino.
Art.8º. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação
de responsabilidade do órgão concedente do estágio.
Art. 9º. O processo seletivo de estagiários de estudantes de cursos de instituições de ensino de educação superior
e de educação profissional será realizado por comissão de seleção designada pelo titular da Secretaria concedente,
a qual compete:
I - a definição da modalidade de seleção a ser praticada;
II – a elaboração e publicação do edital de abertura do processo seletivo;
III – o encaminhamento do edital às instituições conveniadas;
IV – a realização do processo seletivo;
V - a divulgação do resultado, com o respectivo documento de homologação;
Art. 10. As instituições de ensino que mantiverem termo de cessão com o Município do Crato, em relação ao
estágio de seus educandos, têm como atribuições:
I - fornecer atestado de matrícula, de frequência e de aproveitamento dos estudantes interessados em
participar do Programa de Estágio;
II - comunicar ao órgão concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de
avaliações escolares;
III - indicar professor-orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, que será responsável pelo
acompanhamento e pela avaliação das atividades do estágio.
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Art.11. As instituições de ensino e a Administração Pública do Município do Crato podem, a seu critério,
recorrer aos serviços de agentes de integração públicos ou privados, como auxiliares do processo.
Parágrafo Único. Os serviços de Agente de Integração Privado poderão ser utilizados mediante a observância do
processo licitatório previstos em lei e serão custeados com recursos da instituição contratante.
Art.12. O Agente de Integração tem como atribuições:
I – identificar no mercado, oportunidade de estágio para alunos de escolas públicas de nível médio,
profissionalizante e superior;
II – realizar processo seletivo de acordo com especificações dos órgãos demandantes;
III – emitir relatórios dos processos seletivos realizados e encaminhar à Administração Pública Municipal;
IV –oferecer capacitação aos estagiários sob a sua responsabilidade;
V – divulgar junto às instituições convenientes, os editais de abertura de processo seletivo;
Parágrafo Único. É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos serviços
referidos nos incisos deste artigo.
Art.13. A jornada de atividade em estágio obedecerá aos ditames da Lei n° 11.788/2008, observado o horário de
funcionamento do Órgão ao qual estará vinculado, desde que compatível com o horário escolar, devendo ser
cumprida apenas no local indicado.
§1º. É vedada a realização de carga horária diária superior à prevista na legislação atinente ao tema, sendo
proibida a compensação de horário, salvo quando justificada e devidamente autorizada por escrito pela chefia
imediata, hipótese em que a compensação de horário deverá ser efetivada até o mês subsequente ao da
ocorrência.
§2º. É assegurada ao estagiário, nos períodos de avaliação de aprendizagem pelas instituições de ensino, carga
horária reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no Termo de Compromisso e mediante
comprovação.
Art. 14.No caso de estágio não-obrigatório, em razão das atividades desempenhadas pelo estagiário, será
concedida bolsa nos termos que serão dispostos no Edital do Processo Seletivo a ser lançado.
Parágrafo Único. Será considerada, para efeito de cálculo do pagamento da bolsa, a frequência mensal do
estagiário, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas, salvo na hipótese de compensação de horário.
Art. 15. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período
de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
§1º. O recesso de que trata este artigo será remunerado quando o estagiário receber bolsa.
§2º. Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, na hipótese de estágio
ter duração inferior a 1 (um) ano.
§3º. Na hipótese de desligamento do estagiário, antes de seis meses, ou quando ainda não tenha sido
contemplado com o recesso remunerado, será pago proporcionalmente o valor correspondente aos dias de
recesso a que faria jus, tendo por base o valor da bolsa.
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Art.16. Os estudantes integrantes do Programa de Estágio, no exercício de suas funções, deverão cumprir os
seguintes deveres:
I – ser assíduo e pontual;
II – tratar com urbanidade os servidores e os usuários dos serviços públicos;
III – zelar pela guarda e conservação do material que lhe for confiado;
IV – preservar sigilo referente às informações a que tiver acesso;
V – cumprir as normas disciplinares do órgão de sua lotação;
VI – manter atitudes e apresentação compatíveis com os padrões de comportamento social exigidos na
prestação de serviços públicos.
VII – cumprir a programação do estágio e realizar as atividades que lhe forem atribuídas;
VIII – elaborar relatório semestral de atividades;
IX – efetuar regularmente os registros de frequência;
X – comunicar imediatamente ao supervisor, quando for o caso, a desistência do estágio ou quaisquer outras
alterações relacionadas à atividade escolar;
XI – fazer, quando disponibilizado, o material de identificação nas dependências do Órgão onde esteja
prestando o exercício das atividades de estágio e devolve-lo ao término do contrato de estágio;
XII – ressarcir valor eventualmente recebido de forma indevida; e
XIII – No caso de estágio não-obrigatório, providenciar a abertura de conta corrente para o recebimento da
bolsa remuneratória do estágio, junto aos bancos conveniados.
Art. 17. É vedado ao estagiário, no exercício de suas funções:
I - retirar, sem prévia autorização do seu superior hierárquico, qualquer documento ou objeto do seu local de
trabalho;
II - receber comissão de qualquer espécie em razão das tarefas que desenvolve;
III - revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em razão do cumprimento do
estágio;
IV - ocupar-se durante a jornada do estágio de atividades estranhas às suas atribuições;
V - deixar de comparecer ao estágio sem causa justificada;
VI - utilizar materiais ou bens da administração pública para serviços particulares.
Art. 18. O desligamento do estagiário ocorrerá nas seguintes situações:
I - automaticamente, ao término do estágio;
II - a qualquer tempo, no interesse e conveniência da Administração, inclusive se comprovada a insuficiência
na avaliação de desempenho no órgão ou na instituição de ensino;
III - a pedido do estagiário;
IV - em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da assinatura
do Termo de Compromisso;
V - pela inobservância das vedações estabelecidas nos incisos do artigo anterior;
VI - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias, consecutivos ou não, no
período de um mês, ou por trinta dias durante todo o período do estágio;
VII - pela interrupção ou conclusão do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário; e
VIII - por conduta incompatível com a exigida pela Administração.
Art. 19.A duração do estágio será ajustada entre as partes interessadas, obedecendo-se o limite máximo de 2
(dois) anos, conforme Lei Federal nº 11.788/2008, cujas disposições passam a integrar o presente Decreto,
excetuado os estagiários portadores de deficiência.
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Parágrafo Único. Em nenhuma hipótese, o estagiário poderá, nesta função, ser admitido em qualquer outro
órgão ou entidade da administração municipal após cumprido o período máximo de estágio previsto neste
Decreto, salvo após prévia aprovação em concurso público.
Art. 20.O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal dos órgãos concedentes de estágio
deverá atender às seguintes proporções:
I – de 1 (um) a 5 (cinco) Servidores: 1 (um) estagiário;
II – de 6 (seis) a 10 (dez) Servidores: até 2 (dois) estagiários;
III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) Servidores: até 5 (cinco) estagiários;
IV – acima de 25 (vinte e cinco) Servidores: até 20% (vinte por cento) de estagiários.
§1º. Para efeito deste Decreto, considera-se quadro de pessoal o conjunto de servidores existentes na Secretaria
do estágio.
§2º. Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração, poderá ser
arredondado para o número inteiro imediatamente superior.
§3º. Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio profissional.
§4º. Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas
oferecidas pela parte concedente do estágio.
§5º. As vagas reservadas a portadores de deficiência que não venham a ser preenchidas passam,
automaticamente, a serem ocupadas pelos demais candidatos aprovados, conforme a ordem de classificação.
Art. 21. Não serão concedidas bolsas de estágio previstas neste Decreto a estudantes que sejam ocupantes de
cargo, função pública, emprego ou ainda bolsa de estágio em outro órgão ou entidade municipal, estadual ou
federal.
Art. 22. A prorrogação dos estágios contratados antes das regras estabelecidas neste Decreto só poderá ocorrer
com o ajuste às novas disposições.
Art. 23. As situações não previstas neste Decreto obedecerão às regras previstas na legislação vigente.
Art. 24. As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do
Município no exercício financeiro de 2017 e nos subsequentes.
Art. 25. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 25 de maio de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal
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6.17.
DECRETO Nº 2605001/2017 – GP
CRATO/CE, 26 DE MAIO DE 2017
EMENTA: Regulamenta a Lei Municipal nº 3.259, de 11 de
abril de 2017, que dispõe acerca das parcerias entre o
Município do Crato e as organizações da sociedade civil,
para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, mediante a execução de projetos previamente
estabelecidos em plano de trabalho, nos termos da Lei
Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO, no uso de suas atribuições legais, conforme inciso XI, art. 64, da Lei
Orgânica Municipal,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. A liberação dos recursos financeiros do Município às 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 projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, dar-se-á por meio de termo de
colaboração, termo de fomento ou em acordos de cooperação, dentro dos limites das possibilidades financeiras,
consignadas no Orçamento Municipal e em observância aos dispositivos da Lei Federal n° 13.019, de 2014, Lei
Municipal nº 3.259, de 11 de abril de 2017 e deste Decreto.
§1º. Para fins deste Decreto consideram-se as seguintes naturezas de concessão:
I - Subvenções sociais: transferências de recursos destinados a atender despesas com ações a serem
desenvolvidas por instituições privadas de caráter social, assistencial ou educacional, sem finalidade
lucrativa, de acordo com os art. 16, parágrafo único, e art. 17 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, observado o
disposto no art. 26 da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000 - LRF;
II - Contribuições: transferências de recursos com a finalidade de atender despesas correntes, as quais não
correspondam diretamente em bens e serviços e não sejam reembolsáveis pela entidade, bem como, as
destinadas a atender as despesas de manutenção de entidades de direito privado de caráter comunitário,
cultural, esportivo, saúde pública ou de classe e outros, sem finalidades econômicas e/ou lucrativas,
observado, respectivamente, o disposto nos arts. 25 e 26 da Lei Complementar n° 101, de 2000 - LRF;
III - Auxílios: cobertura de despesas de capital, destinadas a atender investimentos ou inversões financeiras de
entidades privadas sem fins lucrativos, de caráter comunitário, cultural, esportivo ou de classe e outros,
observado, respectivamente, o disposto nos arts. 25 e 26 da Lei Complementar n° 101, de 2000 - LRF;
§2º. Para fins deste Decreto considera-se:
I - Organização da sociedade civil: pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que não distribui,
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais resultados,
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e, que os aplica integralmente na
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consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo
patrimonial ou fundo de reserva;
II - Unidade gestora: órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, que representa o
Município na celebração da parceria atinente à sua área institucional de atuação, a cujo titular o Chefe do
Poder Executivo tenha delegado competência para tanto, nos termos da lei n° 3.253 de 01 de março de
2017, correndo a despesa inerente à conta dos respectivos créditos orçamentários;
III - Parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida
formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de
atividade ou de projeto expresso em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de
cooperação;
IV - Administrador Público: agente público revestido de competência para assinar termos de colaboração,
termo de fomento ou acordo de cooperação com organização da sociedade civil para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, atinente à respectiva área institucional de atuação, nos moldes
da lei n° 3.253 de 01 de março de 2017.
V - Gestor: agente público responsável pela gestão da parceria celebrada por meio de termo de colaboração
ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de
controle e fiscalização.
CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES DE PARCERIA
Art. 2º. Termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias propostas pelo
Município com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que envolva a transferência de recursos financeiros.
Art. 3º. Termo de fomento é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pelo
Município com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
Art. 4º. Acordo de cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pelo
Município com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolva a transferência de recursos financeiros.
CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS PARA O CHAMAMENTO PÚBLICO
Art. 5º. A celebração de parcerias entre o Município e as organizações da sociedade civil será realizada por
chamamento público, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa, tendo como objetivo selecionar
organizações que tornem mais eficaz a execução do objeto, através da publicação de edital.
Art. 6º. O procedimento para celebração de parceria será iniciado com a abertura de processo administrativo,
devidamente autuado, protocolado e numerado pela Unidade Gestora responsável.
Art. 7º. O edital do chamamento público deverá ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contendo as seguintes exigências:
I - a dotação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria;
II - o tipo de parceria a ser celebrada;
III - o objeto da parceria;
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IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;
V - as datas, e, os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de
pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso;
VI - o valor previsto para a realização do objeto;
VII – as condições para interposição de recursos administrativos;
VIII – a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria;
IX – conforme às características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para as pessoas com
deficiências ou mobilidade reduzida e idoso.
Art. 8º. É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos:
I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação
atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria;
II - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou da
execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais.
Art. 9º. Poderá ser dispensável a realização do chamamento público:
I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante
interesse público, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias realizadas no âmbito de parceria já celebrada;
II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social;
III - quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa
comprometer a sua segurança;
IV - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que
executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva
política.
Art. 10. O chamamento público será considerado inexigível, nas seguintes situações, sem prejuízo de outras:
I - na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações, em razão da natureza singular do objeto
do plano de trabalho ou quando as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica;
II – autorização em lei que identifique expressamente a entidade beneficiária ou que estejam nominalmente
identificadas na Lei Orçamentária Anual, nas transferências de recursos a título de subvenção para
organizações da sociedade civil.
Art. 11. Nas hipóteses dos arts. 9° e 10° deste Decreto, a ausência de realização do chamamento público será
detalhadamente justificada pelo administrador público:
§1º. Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria, o extrato da justificativa previsto no caput deste
artigo deverá ser publicado na mesma data em que for efetivado, no Diário Oficial Eletrônico do Município, a
fim de garantir ampla e efetiva transparência.
§2º. Admite-se a impugnação à justificativa, desde que apresentada em até 5 (cinco) dias a contar da publicação,
cujo teor deve ser analisado pela Unidade Gestora responsável, em até 5 (cinco) dias, da data do respectivo
protocolo.
§3º. Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível
o chamamento público, e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público,
conforme o caso.

Página 134 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

§4º. A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, não afastam a aplicação dos demais dispositivos deste
Decreto.
Art. 12. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão efeitos
jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração pública
municipal.
CAPÍTULO IV
DA ATUAÇÃO EM REDE
Art. 13. Desde que previsto em edital, será permitida a atuação em rede por duas ou mais organizações da
sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de
colaboração, desde que a organização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de colaboração
possua:
I - mais de 5 (cinco) anos de inscrição no CNPJ;
II - capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização que
com ela estiver atuando em rede.
Art. 14. A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração ou de fomento deverá celebrar
termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, ficando a celebrante, no ato da respectiva
formalização com a incumbência de:
I - verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da organização executante e não
celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na
prestação de contas;
II - comunicar à administração pública em até 60 (sessenta) dias, a assinatura do termo de atuação em rede.
CAPÍTULO V
DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Art. 15. Fica instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por meio do qual
as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas à Unidade
Gestora diretamente vinculada com a área de atuação do projeto pretendido, para que esta avalie a possibilidade
de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria. O Procedimento de Manifestação
de Interesse Social deve conter:
I - identificação do subscritor da proposta;
II - indicação do interesse público envolvido;
III- diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação
da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida.
Art. 16. Preenchidos os requisitos, a Unidade Gestora deverá tornar pública a proposta no Diário Oficial
Eletrônico do Município e, verificada a conveniência e oportunidade para realização do Procedimento de
Manifestação de Interesse Social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre o tema. A realização deste
procedimento não implicará necessariamente na execução do projeto proposto, que acontecerá de acordo com
os interesses da administração pública.
§1º. A Manifestação de Interesse social não dispensa a convocação por meio de chamamento público para a
celebração de parceria.
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§2º. A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social não impede a
organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente.
CAPÍTULO VI
DAS VEDAÇÕES
Art. 17. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista neste Decreto a organização da
sociedade civil que:
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território
nacional;
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III - tenha como dirigente membro de quaisquer dos Poderes constituídos da Federação ou do Ministério
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal na qual será celebrado o
termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros,
bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2° (segundo) grau;
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
c) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou
contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública municipal, por prazo não
superior a dois anos;
d) declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria 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 própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos
prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c” do inciso V,
deste artigo;
VI – Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por tribunal ou conselhos de contas de
qualquer esfera da federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
VII – Tenha tido entre seus dirigentes pessoa que:
a) cujas contas relativas à parceria tenham sido rejeitadas os julgadas irregulares por tribunal ou conselho de
contas de qualquer esfera da federação, em decisão irrecorrível, nos últimos oito anos.
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, enquanto durar a inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos
I, II e III do art. 12 da Lei n° 8.429/1992.
VIII - Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada à transferência de novos recursos no âmbito de
parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena
de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do
dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.
IX - Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria enquanto
não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil
ou seu dirigente.
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X - Não serão considerados débitos, os que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração
pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação
regular no parcelamento.
XI - A vedação prevista no inciso III, do art. 17 deste Decreto, não se aplica à celebração de parcerias com
entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo
vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de
cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público.
XII - Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas.
Art. 18. É vedada a celebração de parcerias previstas neste Decreto que tenham por objeto, envolvam ou
incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de
polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado.
Art. 19. Não será firmado termo de colaboração ou termo de fomento com as entidades inadimplentes com suas
prestações de contas ou que aplicarem os recursos em desacordo com a legislação em vigor, tenha dado causa à
perda, extravio, dano ou prejuízo ao erário, que tenha praticado atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos
relacionados à aplicação de recursos públicos, ou dentro do prazo fixado no §6º do art. 57 e §6º do art. 58 deste
Decreto; tenha deixado de atender a notificação do órgão de controle interno, para regularizar a prestação de
contas.
CAPÍTULO VII
DO PLANO DE TRABALHO
Art. 20. O plano de trabalho deverá ser apresentado, de acordo com o modelo disponibilizado pela Comissão
Permanente de Seleção e constar as seguintes obrigações:
I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e
as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;
II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;
III - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos
abrangidos pela parceria;
IV - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;
V - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.
Art. 21. A Unidade Gestora poderá autorizar, após solicitação formalizada e fundamentada da organização da
sociedade civil, o remanejamento de recursos do plano de trabalho, inclusive para acréscimo de novos elementos
de despesa, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original, quando for o caso, observadas
as seguintes condições:
I - os recursos sejam utilizados para a consecução do objeto pactuado;
II - não seja alterado o valor total do termo de colaboração ou do termo de fomento;
Parágrafo Único. A Unidade Gestora deverá autorizar ou não o remanejamento de recursos do plano de
trabalho, no prazo de até 15 (quinze) dias.
Art. 22. Além da hipótese prevista no art. 21 deste Decreto, o plano de trabalho poderá ter suas metas, etapas e
valores ajustados, após solicitação formalizada e fundamentada da organização da sociedade civil, pelo motivo
por ela identificado na execução ou pela Unidade Gestora durante as ações de monitoramento e avaliação da
parceria, desde que não haja alteração de seu objeto principal, nas seguintes situações:
I - Quando necessário ao aperfeiçoamento da execução e à melhor consecução do objeto pactuado ou para
utilização do saldo remanescente, por simples apostilhamento;
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II - Na ocorrência de ampliação dos recursos da parceria oriundos de aplicações financeiras ou
suplementações orçamentárias, que não poderá ser superior ao valor já repassado, mediante celebração de
termo aditivo.
Parágrafo Único. A Unidade Gestora deverá autorizar ou não a alteração do plano de trabalho, no prazo de até
15 (quinze) dias.
CAPITULO VIII
DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA PARTICIPAR DO CHAMAMENTO PÚBLICO
Art. 23. Serão consideradas aptas, as organizações da sociedade civil que apresentarem a documentação abaixo
elencada, isenta de vícios de qualquer natureza e que não tenham pendências de qualquer espécie para com o
Município de Crato:
I - ofício dirigido ao Secretario municipal responsável pela Unidade Gestora, solicitando o Termo de
Colaboração ou Termo de Fomento com a devida justificativa do pedido;
II - preenchimento do formulário “Dados Cadastrais” de acordo com o modelo disponibilizado pela
Comissão Permanente de Seleção;
III - cópia da Lei Municipal e/ou Estadual que reconhece a entidade como de Utilidade Pública, exceto as
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público instituídas na forma da Lei Federal n° 9.790/1999, e,
cópia da Lei Federal quando houver;
IV - cópia do cartão do CNPJ atualizado, possuindo à organização da sociedade civil, no mínimo, 1 (um) ano
de existência, comprovando cadastro ativo;
V - certidão Negativa de Débito Tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal;
Certidão quanto à Dívida Ativa da União conjunta; Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Certidão de Débito
Trabalhista;
VI - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de
eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta
comercial;
VII - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
VIII - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com comprovante de residência, número e órgão
expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria
da Receita Federal - SRF de cada um deles;
IX – comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;
X – cópia das normas de organização interna (estatuto ou regimento interno) que prevejam expressamente:
a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
b) a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido à
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
XI - apresentar escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas
brasileiras de contabilidade;
XII – comprovar experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza
semelhante;
XIII - possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas;
a) Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto na alínea “a”, inciso
X, do art. 23;
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XIV – apresentar registro da organização da sociedade civil em Conselho Municipal, Estadual ou Federal,
quando a legislação assim condicionar sua capacitação para atuar ou de firmar Parceria com a Administração
Pública;
XV - declaração de que a organização não deve prestações de contas a quaisquer órgãos ou entidades de
acordo com o modelo disponibilizado pela Comissão Permanente de Seleção;
XVI - declaração que não emprega menor, conforme disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal de 1988, de acordo com o modelo disponibilizado pela Comissão Permanente de Seleção;
XVII - declaração do representante legal da organização da sociedade civil informando que a organização e
seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas neste Decreto;
XVIII – plano de trabalho.
Art. 24. A experiência prévia solicitada no inciso XII, art. 23, poderá ser comprovada por meio dos seguintes
documentos:
I – instrumento de parceria firmado com órgãos e entidades da administração pública, cooperação
internacional, empresas ou com outras organizações da sociedade civil;
II – relatório de atividades desenvolvidas;
III – notícias veiculadas na mídia em diferentes suportes sobre atividades desenvolvidas;
IV - publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de conhecimento;
V – currículo de profissional ou equipe responsável;
VI – declarações de experiência prévia emitidas por redes, organizações da sociedade civil, movimentos
sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos de políticas públicas e membros de órgãos públicos ou
universidades;
VII – prêmios locais ou internacionais recebidos;
VIII – atestados de capacidade técnica emitidos por redes, organizações da sociedade civil, movimentos
sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos de políticas públicas e membros de órgãos públicos ou
universidades.
CAPÍTULO IX
DA COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO
Art. 25. A Comissão Permanente de Seleção indicada e nomeada pelo chefe do poder executivo será nomeada
por portaria, sendo composta por no máximo 5 (cinco) membros, que deverá emitir relatório técnico com base
na análise das propostas apresentadas no plano de trabalho e na documentação apresentada pela organização da
sociedade civil.
§1º. Será composta obrigatoriamente, por 3 (três) membros dentre servidores estáveis, ocupantes de cargo de
provimento efetivo do quadro de pessoal do Município, e, facultativamente por até 2 (dois) membros da área
vinculada de desenvolvimento de projeto do Município. O presidente da referida comissão deverá ser escolhido
obrigatoriamente entre servidores efetivos de nível superior da Procuradoria Geral do Município.
§2º. Os membros da Comissão Permanente de Seleção serão remunerados na forma do §2º do art. 31 da Lei
Municipal nº. 3.253 de 01 de março de 2017.
§3º. Na portaria de nomeação estará previsto quais membros serão, o Presidente e o Secretário da Comissão de
Permanente de Seleção, responsáveis por conduzir os trabalhos;
§4º. Serão impedidos de participar das comissões, servidores que nos últimos 5 (cinco) anos, tenham mantido
relação jurídica com, ao menos, 01 (uma) das entidades participantes do chamamento público.
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§5º. Configurado o impedimento previsto no §4º, deverá ser designado membro substituto que possua
qualificação equivalente à do substituído.
CAPÍTULO X
DA SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Art. 26. A seleção consistirá em duas etapas, na seguinte ordem:
I - julgamento das propostas apresentadas no plano de trabalho com preenchimento de atas contendo no
mínimo as datas e os critérios objetivos de seleção, bem como, a metodologia de pontuação e o peso
atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso;
II - abertura do envelope com os documentos da organização selecionada, com o objetivo de verificar se a
mesma atendeu as exigências documentais elencadas no art. 23, deste Decreto.
a) quando as instalações forem necessárias para a realização do objeto pactuado, as condições físicas e
materiais da entidade devem ser validados pela Comissão de seleção através de visita in loco.
III - encerrada as etapas dos incisos I e II, deste artigo, será lavrada a ata contendo, no mínimo, a pontuação,
se for o caso, e a classificação das propostas, a indicação da proposta vencedora e demais assuntos que
entender necessários;
IV – a Unidade Gestora homologará e divulgará o resultado do julgamento em sua plataforma eletrônica, no
sítio oficial da Prefeitura Municipal de Crato. (http://crato.ce.gov.br).
V - Na hipótese de a organização selecionada não atender aos requisitos exigidos, aquela imediatamente mais
bem classificada será convidada a aceitar a celebração de parceria nos mesmos termos ofertados para a
concorrente desclassificada;
VI - Caso a organização convidada nos termos do inciso V deste artigo aceite celebrar a parceria, proceder-seá a verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos.
VII - O procedimento dos incisos V e VI deste artigo, serão seguido sucessivamente até que se conclua a
seleção prevista no edital.
VIII - Caso a Comissão Permanente de Seleção entenda haver necessidade, por motivo de força maior, a
sessão poderá ser suspensa e, de imediato, nova data e hora será marcada. Isto ocorrendo, será lavrada ata
justificando a necessidade da suspensão, dispensando, portanto, a obrigatoriedade contida no inciso III
deste artigo.
Art. 27. O julgamento da proposta deverá apresentar:
I - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional das
organizações da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
II - aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos deste Decreto;
III - emissão de relatório técnico da Comissão de seleção, que deverá pronunciar-se, de forma expressa, a
respeito:
a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria
prevista;
c) da viabilidade de sua execução;
d) da verificação do cronograma de desembolso; e
e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da
parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e
financeira, no cumprimento das metas e objetivos.
Art. 28. A assessoria jurídica da Unidade Gestora obrigatoriamente deverá emitir parecer acerca do plano de
trabalho e da documentação, com observância das normas deste Decreto e da legislação específica, aprovando ou
não a assinatura do termo de colaboração ou termo de fomento.
Página 140 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

Art. 29. Caso o relatório técnico emitido pela Comissão de seleção ou o parecer jurídico concluam pela
possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o responsável pela Unidade Gestora sanar os
aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão.
Art. 30. O resultado do julgamento deverá ser homologado pelo responsável da Unidade Gestora e será
divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
CAPÍTULO XI
DOS PROCEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO E FORMALIZAÇÃO
Art. 31. Para formalização das parcerias, as organizações da sociedade civil deverão apresentar os seguintes
documentos:
I - comprovação de abertura ou de existência de conta corrente com a finalidade específica para
movimentação dos recursos públicos em nome da organização da sociedade civil;
II - declaração assinada pelo Presidente atual da entidade responsabilizando-se pelo recebimento, aplicação e
prestação de contas dos recursos que receber à conta da Parceria, bem como os da devida contrapartida, de
acordo com o modelo a ser disponibilizado pela Comissão Permanente de Seleção;
Art. 32. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento
ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais:
I - a descrição do objeto pactuado;
II - as obrigações das partes;
III – quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso;
IV - a contrapartida, quando for o caso, observando o §1º do art. 35 da Lei Federal n.° 13.019/2014;
V - a vigência e as hipóteses de prorrogação;
VI - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos;
VII - a forma de monitoramento e avaliação;
VIII - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos neste Decreto;
IX – a designação de um gestor representante da Unidade Gestora para efetuar o acompanhamento e
fiscalização do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de cooperação;
X - a definição se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou
extinção da parceria e que, em razão de sua execução tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados
com recursos repassados pela administração pública;
XI - a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela
execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade;
XII - a obrigação de a organização da sociedade civil manter e movimentar os recursos em conta bancária
específica;
XIII - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas
correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a
termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
XIV - a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições,
sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência
para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
XV - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a
obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de
assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública;
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XVI - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;
XVII - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de
colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração
pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus
incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
XVIII - Constará como anexo do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de cooperação o
plano de trabalho, que deles será parte integrante e indissociável.
CAPÍTULO XII
DAS PRORROGAÇÕES
Art. 33. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante termo aditivo, que deve ser solicitado pela
organização da sociedade civil, devidamente formalizado e justificado, a ser apresentado na Unidade Gestora em,
no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término inicialmente previsto, vedado a alteração do objeto aprovado.
CAPÍTULO XIII
DA NÃO LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 34. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas, em estrita conformidade
com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o
saneamento das impropriedades:
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação da parcela anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, ou por inadimplemento da organização
da sociedade civil em relação às obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;
III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas
saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
CAPÍTULO XIV
DO GESTOR DO TERMO
Art. 35. Será designado um Gestor que deverá ser agente público da área vinculada ao termo de colaboração ou
ao termo de fomento, responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização, devendo este:
I - acompanhar e fiscalizar sua execução;
II - comunicar ao superior hierárquico a existência de indícios de irregularidades;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise das prestações de contas parciais e final, de acordo com o
relatório técnico emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, quando houver, que avalie quanto à
eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, sendo este parecer parte integrante
da prestação de contas devendo obrigatoriamente mencionar:
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.
IV - Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou
entidade, o administrador público deverá designar novo gestor que possua qualificação técnica equivalente à
do substituído, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do anterior, com as respectivas
responsabilidades;
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V - Será impedido de participar como gestor da parceria pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha
mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes.
CAPÍTULO XV
DA COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Art. 36. Nos casos de chamamento público a Unidade Gestora deverá constituir Comissão Permanente de
Monitoramento e Avaliação, indicada e nomeada pelo chefe do poder executivo, que será nomeada por portaria,
sendo composta por no máximo 5 (cinco) membros, que deverão monitorar e avaliar todos os termos e parcerias
celebrados com organizações da sociedade civil.
§1º. Será composta obrigatoriamente, por 3 (três) membros dentre servidores estáveis, ocupantes de cargo de
provimento efetivo do quadro de pessoal do Município, e, facultativamente por até 2 (dois) outros membros,
sendo 1 (um) membro da área vinculada de desenvolvimento de projeto do Município e 1 (um) membro da
Secretaria de Finanças e Planejamento e/ou da Contabilidade do Município.
§2º. Os membros da Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação serão remunerados na forma do §2º
do art. 31 da Lei Municipal nº 3.253 de 01 de março de 2017.
§3º. Na portaria de nomeação estará previsto quais membros serão, o Presidente e o Secretário da Comissão
Permanente de Monitoramento e Avaliação, responsáveis por conduzir os trabalhos;
§4º. Serão impedidas de participar das comissões servidores que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenham mantido
relação jurídica com, ao menos, 01 (uma) das entidades participantes do chamamento público.
§5º. Configurado o impedimento previsto no §4º, deverá ser designado membro substituto que possua
qualificação equivalente à do substituído.
Art. 37. Deverá à Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação:
I – analisar e fiscalizar o andamento de todos os termos e parcerias;
II – emitir relatório técnico contendo:
a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em
razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano
de trabalho;
c) valores efetivamente transferidos pela administração pública municipal;
d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pelas organizações da sociedade civil
na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no
respectivo termo de colaboração ou termo de fomento;
e) análise dos documentos comprobatórios referente às visitas in loco realizado pela Comissão Permanente
de Monitoramento e Avaliação;
f) análise dos documentos das auditorias realizadas pelos controles internos e externos, quando houver no
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias.
Art. 38. Os procedimentos de fiscalização dos termos e das parcerias celebradas devem ser efetuados
preferencialmente antes do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco, para fins de
monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto;
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Parágrafo Único. Nas parcerias, a Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação realizará, sempre que
possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários da parceria e utilizará os resultados como subsídio na
avaliação dos termos e das parcerias celebrados e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na
reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.
Art. 39. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle do município, a
execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos das áreas correspondentes de atuação
existentes no município.
Parágrafo Único. Os termos e as parcerias de que trata este Decreto estarão também sujeitas aos mecanismos de
controle social previstos na legislação.
CAPÍTULO XVI
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 40. A liberação de recursos obedecerá aos limites das possibilidades financeiras, consignadas no Orçamento
do Município e guardará consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto do termo de
colaboração ou do termo de fomento.
§1º. Os recursos serão depositados e geridos em conta bancária específica em instituição financeira pública da
rede bancária oficial.
§2º. Quando houver a previsão de liberação de mais de uma parcela de recursos, a organização da sociedade civil
deverá, para o recebimento de cada parcela:
I - apresentar as certidões negativas, desde que vencidas, de acordo com o inciso V, do art. 23 deste Decreto,
considerando regulares as certidões positivas com efeito de negativas;
II – estar adimplente em relação à prestação de contas;
III - estar em situação regular com a execução do plano de trabalho.
CAPÍTULO XVII
DA VEDAÇÃO DA DESPESA
Art. 41. Os termos e as parcerias deverão ser executadas com estrita observância das cláusulas pactuadas, sendo
vedado:
I - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
II - utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no plano de
trabalho;
III - realizar despesa em data anterior à vigência do termo ou da parceria;
IV – realizar despesa em data posterior à vigência do termo ou da parceria;
Art. 42. É vedado o pagamento de juros, multas ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a
recolhimentos fora do prazo, com recursos da parceria, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública
na liberação de recursos financeiros.
Art. 43. É vedado à organização da sociedade civil remunerar, com recursos da parceria, cônjuge, companheiro
ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público
que exerça, na administração pública municipal, cargo de natureza especial, cargo de provimento em Comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento.
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CAPÍTULO XVIII
DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE
Art. 44. A Unidade Gestora manterá, em sua plataforma eletrônica, no sítio oficial da Prefeitura Municipal de
Crato (http://www.crato.ce.gov.br), a relação dos termos e das parcerias celebrados e dos respectivos planos de
trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento, com as seguintes informações:
I - data de assinatura e identificação do instrumento dos termos e das parcerias e do órgão da Unidade
Gestora responsável;
II - nome da organização e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da
Secretaria da Receita Federal – SRF;
III - descrição do objeto do termo ou da parceria;
IV - valor total do termo ou da parceria e valores liberados quando for o caso;
V - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos do termo ou da parceria, o valor total da
remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista
para o respectivo exercício;
VI - situação da prestação de contas dos termos e das parcerias, que deverá informar a data prevista para a sua
apresentação, a data em que foi apresentado, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo;
VII - a prestação de contas e todos os atos que dela decorram, permitindo a visualização por qualquer
interessado.
Art. 45. A Administração Pública Municipal deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a
aplicação irregular dos recursos envolvidos nos termos e nas parcerias.
Art. 46. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e
dos estabelecimentos em que exerça suas ações todos os termos e as parcerias celebradas com a administração
pública municipal, que contenham no mínimo as informações descritas no caput do art. 44 e seus incisos.
CAPÍTULO XIX
DA EXECUÇÃO DA DESPESA
Art. 47. Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as
despesas com:
I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da
sociedade civil, durante a vigência do termo ou parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos
de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimoterceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, desde que
tais valores:
a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para
a execução da função a ser desempenhada;
b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder
Executivo municipal;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetivo e exclusivamente dedicado ao termo ou à parceria
celebrada.
II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto do
termo ou da parceria assim o exija;
III – custos indiretos necessários à execução do objeto seja qual for a proporção em relação ao valor total do
termo ou da parceria; e
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IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de
adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.
a) caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos
provenientes da celebração do termo ou da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade,
e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública municipal, na
hipótese de sua extinção.
V - A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de repasses
relacionados ao termo ou à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes.
VI – O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos do
termo ou da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público municipal.
VII - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de
remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do termo de colaboração, do termo de
fomento ou do acordo de cooperação.
VIII - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido
condenadas por crimes:
a) contra a administração pública ou o patrimônio público;
b) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; e
c) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
IX - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere à administração pública municipal a responsabilidade por seu pagamento nem
poderá onerar o objeto do termo de colaboração ou do termo de fomento ou restringir a sua execução.
CAPÍTULO XX
DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS
Art. 48. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica na
instituição financeira pública da rede bancária oficial determinada pela administração pública.
Parágrafo Único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
Art. 49. A organização da sociedade civil terá o prazo de 60 (sessenta) dias para utilizar o recurso financeiro,
contados a partir da data da transferência bancária efetuada pela Unidade Gestora ou pelo município.
Art. 50. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos à administração pública municipal no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da
administração pública municipal.
Art. 51. Toda a movimentação de recursos no âmbito dos termos ou da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta
bancária.
Parágrafo Único. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços.
Art. 52. O Município somente poderá autorizar pagamento em data posterior à vigência do termo de colaboração
ou termo de fomento quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência.
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Parágrafo Único. Para efeitos do caput, fato gerador consiste na verificação do direito adquirido pelo
beneficiário, fornecedor ou prestador de serviço, com base nos títulos e documentos comprobatórios do crédito.
CAPÍTULO XXI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 53. A prestação de contas é um procedimento de acompanhamento sistemático das parcerias com
organizações da sociedade civil, dividida em duas partes, para demonstração de resultados, que conterá
elementos que permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, a execução integral do objeto e o
alcance dos resultados previstos.
Parágrafo Único. As fases de apresentação das contas pelas organizações da sociedade civil e de análise e
manifestação conclusivas das contas pela administração pública iniciam-se concomitantemente com a liberação
da primeira parcela dos recursos financeiros.
Art. 54. Transcorridos o prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento do recurso, a organização
da sociedade civil está obrigada a prestar as contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, no prazo de
até 10 (dez) dias.
§1º. O disposto no caput não impede que o instrumento de parceria estabeleça prestações de contas provisórias a
título de fiscalização e acompanhamento.
§2º. Ocorrendo a prestação de contas de forma provisória, conforme previsto no parágrafo 1º deste artigo, o
saldo remanescente será parte integrante da próxima prestação de contas.
Art. 55. O processo de prestação de contas deverá conter folhas sequenciais numeradas em ordem cronológica e
deve ser composto dos documentos elencados abaixo. De responsabilidade da organização da sociedade civil:
I - relatório de Execução do Objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu
representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo
de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma físico, com respectivo material
comprobatório, tais como lista de presença, fotografias, vídeos ou outros suportes, devendo o eventual
cumprimento parcial ser devidamente justificado, composto dos seguintes documentos:
a) capa, de acordo com o modelo a ser disponibilizado pela Comissão Permanente de Seleção;
b) ofício de encaminhamento da Prestação de Contas, dirigido ao responsável da Unidade Gestora, assinado
pelo presidente da organização da sociedade civil. Modelo a ser disponibilizado pela Comissão
Permanente de Seleção;
c) plano de trabalho e aplicação dos recursos recebidos; de acordo com o modelo a ser disponibilizado pela
Comissão Permanente de Seleção;
d) Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos,
quanto à aplicação dos recursos repassados; de acordo com o modelo a ser disponibilizado pela Comissão
Permanente de Seleção;
II - relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal e o contador responsável, com a
relação das despesas e receitas efetivamente realizadas e vinculadas com a execução do objeto composto dos
seguintes documentos:
a) original do extrato bancário da conta específica mantida pela organização da sociedade civil beneficiada,
evidenciando o ingresso e a saída dos recursos;
b) cópia das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas;
c) comprovante da devolução do saldo remanescente, por ventura existente, à Unidade Gestora;
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d) original dos comprovantes da despesa, emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada
(nota fiscal e cupom fiscal) com os devidos termos de aceite; de acordo com o modelo a ser
disponibilizado pela Comissão Permanente de Seleção;
e) comprovante do recolhimento do DAM - Documento de Arrecadação Municipal, quando da utilização
da Nota Fiscal Avulsa.
III - relatório emitido pela Comissão Permanente de monitoramento e avaliação;
IV – parecer técnico emitido pelo gestor do termo de colaboração ou do termo de fomento.
Art. 56. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que
permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos
resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.
§1°. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
§2°. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a
despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
§3°. A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.
§4°. A prestação de contas dos termos ou da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de
recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no
plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento.
Art. 57. As prestações de contas para os casos de chamamento público serão analisadas, quanto à sua
regularidade, em função dos documentos dela integrantes.
§1º. Após o recebimento pelo setor de prestação de contas, o processo deve ser encaminhado via protocolo à
Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação, para a análise no prazo máximo de 10 (dez) dias, devendo
emitir relatório técnico/jurídico e podendo solicitar diligências, que deverão durar por no máximo 10 (dez) dias,
encaminhando posteriormente ao gestor;
§2º. O gestor, após apreciação dos relatórios citados nos incisos I, II e III do art. 55, deste Decreto, terá o prazo
máximo de 10 (dez) dias para encaminhar a prestação de contas com seu parecer técnico ao Órgão de Controle
Interno Setorial ou a Comissão de Análise de Prestação de Contas da Unidade Gestora, podendo solicitar novas
diligências, com prazo máximo de 10 (dez) dias para a sua realização.
§3º. Compete ao Gerente de Controle Interno ou afins, analisar as prestações de contas, emitindo parecer de
admissibilidade, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, podendo abrir diligência se necessário, quanto à
consistência da documentação apresentada, à legalidade, à regularidade contábil e à legitimidade da aplicação dos
recursos e sua consonância com o Plano de Trabalho e, havendo aprovação, encaminhará ao responsável pela
Unidade Gestora, que terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias para deferimento ou indeferimento da baixa
contábil, tendo como base os pareceres técnicos, sendo permitida delegação a autoridade diretamente
subordinada, vedada a subdelegação.
§4º. Constatadas possíveis improbidades na prestação de contas, ou verificadas em diligências, o Gerente de
Controle Interno e Ouvidoria devolverá o processo ao Gestor, que terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias para
as devidas providências.
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§5º. Em caso de permanência das irregularidades o processo deverá ser encaminhado à Controladoria e
Ouvidoria Geral do Município.
§6º. A organização da sociedade civil terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias, prorrogável no máximo por igual
período, para a correção da prestação de contas, não conseguindo saná-las tornar-se-á inadimplente e deverá
devolver os recursos, parcialmente ou integralmente, corrigido monetariamente, conforme análise.
§7º. Em caso de devolução dos recursos ou saneamento da prestação de contas por parte da organização da
sociedade civil, à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município certificará e encaminhará ao responsável pela
Unidade Gestora para baixa contábil e arquivamento do processo.
Art. 58. As prestações de contas para os casos de inexigibilidade e dispensa serão analisadas, quanto à sua
regularidade, em função dos documentos dela integrantes.
§1º. Após o recebimento pelo setor de prestação de contas, o processo deve ser encaminhado via protocolo ao
Gestor.
§2º. O Gestor, após apreciação dos relatórios citados nos incisos I e II do art. 55, deste Decreto, terá o prazo
máximo de 10 (dez) dias para encaminhar a prestação de contas com seu parecer técnico ao Órgão de Controle
Interno ou à Comissão de Análise de Prestação de Contas da Unidade Gestora, podendo solicitar novas
diligências, com prazo máximo de 10 (dez) dias para a sua realização.
§3º. Compete ao Gerente de Controle Interno ou afins, analisar as prestações de contas composta dos incisos I,
II e IV do artigo 55, deste Decreto, emitindo parecer de admissibilidade no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
podendo abrir diligência se necessário. O processo será analisado quanto à consistência da documentação
apresentada, à legalidade, à regularidade contábil e à legitimidade da aplicação dos recursos e sua consonância
com o Plano de Trabalho, e, havendo aprovação, encaminhará ao responsável pela Unidade Gestora, que terá o
prazo máximo de 5 (cinco) dias para deferimento ou indeferimento da baixa contábil, tendo como base os
pareceres técnicos, sendo permitida delegação a autoridade diretamente subordinada, vedada a subdelegação.
§4º. Constatadas possíveis improbidades na prestação de contas, ou verificadas em diligências, à Controladoria e
Ouvidoria Geral do município devolverá o processo ao Gestor, que terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias
para as devidas providências.
§5º. Em caso de permanência das irregularidades o processo deverá ser encaminhado à Procuradoria Geral do
Município.
§6º. A organização da sociedade civil terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias, prorrogável no máximo por igual
período para a correção da prestação de contas, não conseguindo saná-las a organização da sociedade civil tornase inadimplente e deverá devolver os recursos parcialmente ou integralmente, corrigidos monetariamente,
conforme análise;
§7°. Em caso de devolução dos recursos ou saneamento da prestação de contas por parte da organização da
sociedade civil, à Controladoria e ouvidoria Geral do Município certificará e encaminhará ao responsável pela
Unidade Gestora para baixa contábil e arquivamento do processo.
§8°. Nos casos de constituição de Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação previsto no §6º do
artigo 36 deste Decreto, a prestação de contas deverá seguir as regras estabelecidas no artigo 57 deste Decreto.
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Art. 59. As prestações de contas serão avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidas no plano de trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de
que não resulte em dano ao erário; e
III – irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
Art. 60. Vencido o prazo legal e não sendo prestadas as contas devidas, ou não sendo aprovadas, sob pena de
responsabilidade solidária, a Unidade Gestora determinará a suspensão imediata da liberação de novos recursos e
notificará a organização da sociedade civil em até 30 (trinta) dias, para que cumpra a obrigação ou recolha ao
erário os recursos que lhe foram repassados, corrigidos monetariamente, na forma da legislação vigente. Não
havendo saneamento das irregularidades ou omissões, o processo deverá ser encaminhado à Controladoria e
Ouvidoria Geral do Município para as devidas providências.
Art. 61. A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados do
recebimento do processo, notificará a entidade para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
§1º. Rejeitada a prestação de contas e não efetuado a devolução dos recursos públicos será formalizada ao Chefe
do Poder Executivo Municipal a instauração de Tomada de Contas Especial.
§2º. Instaurada a Tomada de Contas Especial, à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município informará o fato
ao Tribunal de Contas dos Municípios e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
§3º. Se no transcurso das providências determinadas no §1º deste artigo a entidade devolver os recursos ou sanar
as contas, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município certificará e as encaminhará para baixa contábil e
arquivamento do processo, comunicando o fato ao órgão concedente.
§4º. Enquanto não for encerrada a Tomada de Conta Especial, a organização da sociedade civil envolvida ficará
impedida de receber recursos públicos do Município.
Art. 62. Será permitido o livre acesso dos servidores da Unidade Gestora, da Controladoria e Ouvidoria Geral do
Município, Procuradoria Geral do Município e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos
documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados por este Decreto,
bem como aos locais de execução do objeto.
Art. 63. A organização da sociedade civil deverá manter em seu arquivo os documentos que compõem a
prestação de contas pelo prazo de 10 (dez) anos.
Art. 64. O responsável pela Unidade Gestora responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou
por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres
técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a
subdelegação.
CAPÍTULO XXII
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 65. A concessão do termo de colaboração ou do termo de fomento em desacordo com o presente Decreto,
bem como o descumprimento dos prazos e providências nele determinados, sujeita à Unidade Gestora e a
organização da sociedade civil recebedora do recurso público, às penalidades previstas na legislação em vigor, e a
devolução dos valores irregularmente liberados.
Art. 66. A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município está autorizada a expedir Instruções Normativas
complementares, necessárias à aplicação das disposições estabelecidas neste Decreto.
Art. 67. Aplicam-se as disposições deste Decreto, no que couber, às relações da administração pública com
entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, de que trata a Lei n° 9.790 de
23 de março de 1999, regidas por termos de parceria.
Art. 68. As organizações da sociedade civil suspensas ou declaradas inidôneas em razão da rejeição da prestação
de contas de parceria da qual é celebrante, ficarão pendentes na Contabilidade Geral do Município e afins
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação, por prazo
não superior a 10 (dez) anos.
Art. 69. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas deste Decreto e da
legislação específica, a Unidade Gestora, garantida a prévia defesa, aplicará à organização da sociedade civil
parceira as seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar termos de
colaboração ou termos de fomento e contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionadora, por prazo não superior a 10 (dez) anos;
III - declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos de colaboração
ou termos de fomento e contratos com órgãos e entidades, 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 a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos
prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no parágrafo segundo deste
artigo.
§1º. A sanção estabelecida no parágrafo terceiro do caput deste artigo é de competência do responsável pela
Unidade Gestora, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 10 (dez) anos de sua aplicação.
§2º. Prescreve em 5 (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.
§3º. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.
Art. 70. Aplicam-se, no que couber, a Lei Federal n.° 13.019/2014, o art. 70 da Constituição Federal de 1988,
como também, os Acórdãos do Tribunal de Contas dos Municípios e do Tribunal de Contas do Estado do
Ceará.
Art. 71. Os recursos transferidos através do termo de colaboração e do termo de fomento, quando a sua dotação
orçamentária tiver origem vinculada a fundo constituído, serão fiscalizados também pelo respectivo fundo e pelo
respectivo Conselho Municipal.
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Art. 72. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço da Prefeitura Municipal de Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 26 de maio de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

6.18.
DECRETO N° 0308001/2017 – GP
CRATO/CE, 03 DE AGOSTO DE 2017
EMENTA: Institui o Manual de Procedimentos para as
Aquisições de Bens e Serviços na Administração Direta do
Município de Crato.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO/CE, no uso de suas atribuições legais conforme inciso XI, do art.
64, da Lei Orgânica do Município do Crato/CE,
CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar e normatizar às Aquisições de Bens e Serviços do Poder
Executivo Municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentar os procedimentos e estabelecer a metodologia e diretrizes
para o processo de A quisições de Bens e Serviços;
CONSIDERANDO, a necessidade de fortalecer o controle interno, no âmbito do Poder Executivo Municipal;
DECRETA:
Art. 1°. Fica instituído o Manual de Procedimentos para as Aquisições de Bens e Serviços da Administração
Direta do Município, com o objetivo de uniformizar e racionalizar a sistemática referente às diretrizes
relacionadas ao processo de Aquisições de Bens e Serviços.
Parágrafo Único. Referido Manual de Procedimentos encontra-se anexo ao presente Decreto, do qual é parte
integrante e indissociável.
Art. 2°. Cabe à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, como órgão central do Sistema de Controle
Interno realizar a divulgação, alteração e orientação do uso do Manual de Procedimentos para às Aquisições de
Bens e Serviços.
Art. 3°. O não cumprimento das normas contidas no manual, acarretará a instauração de procedimento
administrativo específico, a fim de se apurar as responsabilidades e aplicar as penalidades cabíveis.
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.
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Paço da Prefeitura Municipal do Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 03 de agosto de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal de Crato

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS NA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO CRATO
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Os setores envolvidos no fluxo operacional para Aquisições de Bens e Serviços são:









Secretaria Solicitante;
Secretaria de Finanças e Planejamento;
Comissão de Compras;
Comissão de Licitação;
Procuradoria Geral do Município;
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município;
Almoxarifados;
Patrimônio;

Conforme Fluxo de Processos no (ANEXO I)

NORMATIZAÇÃO
1.0.

DOS OBJETIVOS
1.1. Esta normativa tem como objetivo regulamentar as Aquisições de Bens e Serviços.

1.2. Com o objetivo de dar maior agilidade, transparência, eficiência e eficácia no acompanhamento das
ações do sistema de Aquisições de Bens e Serviços pela Controladoria Geral do Município, bem como
estabelecer padrões, normas e práticas específicas para disciplinar e orientar sistemática própria para as
aquisições e contratações de bens e serviços.
1.3. Aperfeiçoar os procedimentos administrativos da Prefeitura Municipal, disciplinando normas gerais
para todos os entes públicos da administração direta, objetivando organizar e estabelecer atividades mínimas a
serem observadas.
2.0.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O conjunto de informações contempladas neste manual decorre da seguinte legislação:


Lei nº 8.666, de 21/07/1993 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;

Lei nº 10.520, de 17/07/2002 – Lei do Pregão;

Decreto n°1310002, de 13/10/2005 que institui o pregão, e suas alterações;

Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 – (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte);

Instrução Normativa n° 01/1997 TCM-CE (Tribunal de Contas dos Municípios);

Art. 74 da Constituição Federal de 1988 (Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno);

Lei Federal nº 4.320/64 (Normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços);
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3.0.

DOS PROCEDIMENTOS
3.1.
Os pedidos para aquisições de bens e serviços terão origem na Unidade Solicitante.
3.1.1. A Unidade Solicitante irá requerer junto à Secretaria de Finanças e Planejamento o relatório dos
“Saldos de Dotações”, que permitirá as unidades gestoras conhecerem o seu orçamento, ou seja, o quanto
dispõe para investimento ou custeio;
3.1.2. A Unidade Solicitante realizará consulta junto ao almoxarifado para que ele informe se há
disponibilidade em estoque do que será solicitado;
3.2.
A Unidade Solicitante deverá confeccionar a requisição (ANEXO II), por meio de comunicação
interna, que deverá contemplar os seguintes requisitos:
3.2.1. Justificar as circunstâncias para contratação/aquisição;
3.2.2. Identificar o objeto com as devidas especificações detalhadas dos produtos/serviços
(Observando sempre o padrão de qualidade para possibilitar
a
conformidade
com
o
que
foi
adquirido/executado com o que foi solicitado – quantidade, unidade de medida, modelo, tamanho, capacidade,
cor e outras características, conforme padronização
licitatória), e, as Quantidades necessárias ao período do
uso/projeção da demanda (Ver a média do consumo dos últimos meses ou anos);
3.2.3. Anexar documentos comprobatórios, caso necessário. Ex.: Programação de eventos, folders,
convites, relação de escolas, termos, atestados, laudos e outros.
3.2.4. Informar os programas, dotações orçamentárias, elementos de despesas e fontes de recursos
(Federal/Estadual/Próprio), que atenderão à despesa solicitada;
3.2.5. A solicitação deverá ser assinada pelo (a) secretário (a) da respectiva secretaria solicitante;
3.3.
A Unidade Solicitante, após elaborar a comunicação interna, encaminhará o pleito para a
Secretaria de Finanças e Planejamento.
4.0.

A Secretaria de Finanças e Planejamento seguirá os seguintes procedimentos:
4.1.
Não sendo conveniente e nem oportuna à solicitação, a Secretaria de Finanças e Planejamento
devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
4.2.
Atenderá integralmente ou parcialmente o pedido do setor interessado e
encaminhará
para a Comissão de Compras;
5.0.
A Comissão de Compras realizará pesquisa mercadológica, que comprovará os
preços de referência
praticados no mercado, caso inexista banco de preços de referência.
5.1.
A pesquisa mercadológica deve contemplar os seguintes requisitos:
5.1.1. Conter pelo menos 03 (três) cotações de preço; Modelo de Cotação (ANEXO III);
5.1.2. As coletas devem conter data, assinatura, validade da proposta de preço, com a devida
identificação do fornecedor (CNPJ, Razão Social, Endereço e Telefone).
5.1.3. Mapa comparativo com média unitária e total, datados e assinados por responsável competente;
5.2. A Comissão de Compras conduzirá para a Secretaria de Finanças e Planejamento o Mapa
Comparativo de Preços, para que seja realizado o relatório de impacto orçamentário-financeiro, conforme
(ANEXO IV);
6.0.
A Secretaria de Finanças e Planejamento enviará o relatório impacto orçamentário-financeiro à
autoridade competente, (ordenador de despesas) com devido Mapa Comparativo de Preços;
7.0.
A unidade solicitante deverá colher assinatura e aprovação para devida abertura do Processo Licitatório
junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL.
8.0.
A Comissão Permanente de Licitação – CPL analisa a solicitação de aquisição de bens/serviços, se
contemplam todas as informações para a elaboração do edital. Caso não estejam preenchidos corretamente, a
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CPL devolve à Unidade Solicitante para devidas correções que deverão ser realizadas no prazo máximo de 02
(dias).
8.1. Estando o processo em plena conformidade, a Comissão Permanente de Licitação - CPL analisará o
valor da aquisição para definição de qual tipo e modalidade melhor se adequará ao processo.
8.2. Elaborará a minuta do edital de acordo com a modalidade que melhor se adapte e encaminha à
Procuradoria Geral do Município - PGM para colher parecer jurídico.
9.0. A Procuradoria observará os princípios norteadores do ordenamento jurídico.
9.1.
Entendendo a Procuradoria que o processo está em desacordo, emitirá parecer jurídico
circunstanciando, fundamentando todas as irregularidades, expondo os motivos e correções legais do edital,
bem como seus anexos, e devolverá a Comissã o Permanente de Licitação - CPL para as devidas correções.
9.2.
Caso a Procuradoria Geral do Município - PGM convalide o processo, enviará a
Contr olad oria e Ouvidoria Ge ral do Muni cípi o – CO GM.
10.
Contr olad oria e Ouvidoria Ge ral do Mu nicí pi o receberá o processo da Procuradoria Geral do
Município - PGM e realizará análise e pronunciamento quanto à instrução correta do feito e se o mesmo atende as
formalidades legais exigidas, para posterior encaminhamento a Comissã o Permanente de Licitação – CPL.
11. Estando o processo com parecer jurídico convalidado pela Procuradoria Geral do Município – PGM e feita
análise e pronunciamento quanto à instrução correta da C ontr oladoria e Ouvid oria Ge ral d o
Municí pi o – COGM, fica a Comissão Permanente de Licitação – CPL apta a realizar a abertura do Processo
Licitatório.
11.1. Etapas Internas e Externas do Processo Licitatório:
11.1.1. Etapas Internas – Depois de verificada a necessidade de aquisição ou contratação de obra ou de
serviço pela Unidade Solicitante, inicia-se os vários procedimentos internos que culminaram na publicação do
edital;
11.1.2. Etapas Externas – Constitui basicamente esta fase, na publicação do instrumento
convocatório, na habilitação, na classificação/ julgamento, na homologação e na adjudicação;
12. Após cumprido o devido processo licitatório conforme legislação, a Comissão Permanente de Licitação –
CPL encaminhará o processo à Procuradoria Geral do Município – PGM, para realização do parecer final, e
proceder à homologação. Caso a PGM entenda que o processo está em desacordo, emitirá parecer jurídico
circunstanciando, fundamentando todas as irregularidades e opinando para não homologação,
13. Após o cumprido de todas as etapas do processo licitatório, a Comissão Permanente de Licitação – CPL
encaminhará cópias do contrato e seus anexos para Procuradoria, Controladoria, Comissão de Compras,
Contabilidade, Fornecedor e respectiva secretaria.
14. Estando o contrato firmado entre as partes, inicia-se novas etapas para a aquisição e/ou a contratação do
serviço licitado. Fica a unidade solicitante responsável pela gestão do contrato, cumprindo as determinações do
Decreto N° 1003001/2017-GP.
15. A Unidade Solicitante fará comunicação interna solicitando, a aquisição e/ou a contratação dos serviços, do
objeto contratado, junto à Secretaria de Finanças e Planejamento.
15.1. Não sendo conveniente e nem oportuna a solicitação, a Secretaria de Finanças e Planejamento
devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
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16. A Secretaria de Finanças e Planejamento após analisar a solicitação de aquisição/serviços, à encaminhará para
Comissão de Compras.
17. A Comissão de Compras seguirá os seguintes procedimentos:
17.1. Emitirá as ordens de compras em 03 (três) vias, de acordo com a comunicação interna,
devidamente autorizada pela Secretaria de Finanças e Planejamento;
17.2. Encaminhará as vias das ordens de compra, para o Fornecedor, Almoxarifado e Setor de
Contabilidade e arquivará uma via no próprio setor.
17.3. Manterá contato com o almoxarifado e fornecedor quanto às ordens de compras, referente ao
cumprimento do que foi solicitado, bem como gerenciar e controlar os saldos, valores e quantidades dos
produtos/serviços.
17.4. Receberá e encaminhará as notas fiscais para o Setor de Contabilidade e o Setor de Patrimônio,
logo após entrega do material solicitado junto ao Almoxarifado.
18. O Almoxarifado seguirá os seguintes procedimentos:
18.1. Atestará as notas fiscais quando do recebimento do produto;
18.2. Comunicará ao Setor de Patrimônio quando se tratar de bens móveis, que precisem ser
incorporados aos ativos permanentes do município;
18.3. Encaminhará as notas fiscais atestadas para a Comissão de compras;
18.4. Entregará o produto à Secretaria Solicitante mediante requisição de material assinada pelo
secretário;
18.5. Gerenciará os saldos dos produtos, para que a quantidade de materiais adquiridos deva estar em
conformidade com a média do consumo dos últimos meses registrados no Almoxarifado;
18.6. Comunicará a Secretaria Solicitante sobre os níveis de estoque mínimo dos materiais para que
sejam tomadas as devidas providências;
19. O Patrimônio seguirá os seguintes procedimentos:
19.1. Ficará o Setor de Patrimônio responsável pelo tombamento, realizando sempre no momento em
que o bem entra fisicamente no almoxarifado ou na Unidade Solicitante, em posteriormente realizar o
lançamento dos bens no Sistema Patrimonial;
19.2. Fixará as plaquetas logo após o processo de tombamento no Sistema Patrimonial, sendo executada
pela equipe do controle patrimonial ou por
servidores da Unidade Solicitante que componham o setor
patrimônio/almoxarifado da referida unidade;
19.3. Emitirá os Termos de Responsabilidade em 2 (duas) vias assinadas pelo responsável pela guarda,
devendo 1 (uma) via ser arquivada no Setor de Patrimônio e a outra entregue ao signatário. (Os termos serão
emitidos sempre que ocorrer: tombamento dos bens, mudança de responsável pela guarda de bens e mudança de localização
do bem);
19.4. Ficará o Setor de Patrimônio responsável por emitir relatório mensal, a ser entregue ao Setor de
Contabilidade, contento informações sobre a incorporação dos bens no período, para inserção das informações
no SIM – Sistema Informações dos Municípios, junto a TCM – Tribunal de Contas dos
Municípios;
20. A Secretaria de Finanças e Planejamento seguirá os seguintes procedimentos:
20.1. Informará saldos de dotações sempre que lhe forem solicitados, para abertura de processo;
20.2. Realizará procedimentos inerentes a emissão das notas empenho e liquidação;
20.3. Quando for o caso, os processos de pagamentos serão encaminhados para a Controladoria e
Ouvidoria Geral do Município;
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21. A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, irá analisar e se pronunciar quanto à instrução correta da
formalização dos processos de pagamentos e encaminhar os processos para a Secretaria de Finanças e
Planejamento;
22. A Secretaria de Finanças e Planejamento seguirá os seguintes procedimento:
22.1. Realizará pagamentos, via apresentação do processo e documentos legais devidamente
assinados, tais como: empenho, liquidação, nota fiscal atestada por servidor competente e certidões de
regularidade fiscais.

ANEXO I
FLUXOGRAMA VERTICAL
ORDEM
1
2
3
4
5
6

SETOR
Unidade
Solicitante
Unidade
Solicitante
Unidade
Solicitante
Unidade
Solicitante
Secretaria de
Finanças
Secretaria de
Finanças

7

Compras

8

Compras

9
10

Secretaria de
Finanças
Unidade
Solicitante

11

Licitação

12

Licitação

13

Licitação

14

Procuradoria

15

Procuradoria

16

Controladoria

DESCRIÇÃO DOS PASSOS
Solicita o relatório dos “Saldos de dotações” junto à contabilidade;
Consulta junto ao almoxarifado para que ele informe se há disponibilidade em estoque;
Justifica / Identifica o objeto / Junta Anexos / Informa as Dotações/ Elemento de
Despesa / Fonte dos Recursos
Elabora comunicação interna, encaminha a Secretaria de Finanças e Planejamento; Com
a devida assinatura do ordenador de despesas.
Não sendo conveniente e nem oportuna à solicitação, a Secretaria de Finanças devolve
a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
Sendo conveniente e oportuna à solicitação, a Secretaria de Finanças encaminhará
Comissão de Compras realize pesquisa mercadológica.
A pesquisa mercadológica deve conter pelo menos três coletas, data, assinatura,
validade, bem como o mapa comparativo, datada e assinada por responsável.
Comissão de Compras conduzirá a Sec. de Finanças o Mapa Comparativo de Preços,
para que seja realizado o relatório impacto orçamentário-financeiro.
Sec. Finança enviará à Unidade Solicitante, com seu devido Mapa Comparativo de
Preços, e o relatório impacto orçamentário-financeiro.
Unidade solicitante irá colher assinatura e aprovação para devida abertura do Processo
Licitatório junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL.
A CPL analisa a solicitação, e se contempla todas as informações para elaboração do
edital. Caso não, a CPL devolve à Unidade para devidas correções.
Estando o processo em plena conformidade, a CPL analisará o valor da aquisição, para
definição de qual tipo e modalidade melhor se adequará ao processo.
Elabora a minuta do edital de acordo com a modalidade que melhor se adapte e
encaminha à Procuradoria Geral do Município - PGM para colher parecer jurídico.
Entendendo a Procuradoria que o processo está em desacordo, emitirá parecer jurídico
circunstanciando e fundamentando todas as irregularidades, expondo os motivos e
correções legais do edital e devolve a CPL para as devidas correções.
Caso a Procuradoria Geral do Município - PGM convalide o processo, enviará a
Controladoria
A Controladoria realizará análise e pronunciamento quanto à instrução correta do feito
e se o mesmo atende as formalidades legais exigidas, para posterior encaminhamento a
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Comissão de Licitação

17

Licitação

18

Licitação

19

Procuradoria

20

Procuradoria

21

Licitação

22
23
24

Unidade
Solicitante
Secretaria de
Finanças
Secretaria de
Finanças

25

Compras

26

Almoxarifado

27

Patrimônio

28

Secretaria de
Finanças

29

Controladoria

30

Secretaria de
Finanças

Estando o processo com parecer jurídico convalidado pela Procuradoria do Município
e feita análise e pronunciamento quanto à instrução correta da Controladoria, fica a
CPL apta a realizar a abertura do Processo Licitatório.
Etapas Internas – Depois de verificada a necessidade de aquisição ou contratação de
obra ou de serviço pela Unidade Solicitante, inicia-se os vários procedimentos internos
que culminaram na publicação do edital; Etapas Externas – Constituem basicamente a
esta fase a publicação do instrumento convocatório, a realização do certame
(habilitação, a classificação/ julgamento)
Entendendo a Procuradoria que o processo está em desacordo, emitirá parecer jurídico
circunstanciando e fundamentando todas as irregularidades, e opinando para não
homologação.
Estando o processo em plena conformidade, emitirá parecer jurídico circunstanciando e
fundamentando, para homologação e posterior contratação.
Após o cumprido o devido processo licitatório conforme legislação, a Comissão
Permanente de Licitação – CPL encaminhará cópias do contrato e seus anexos para
controladoria, Comissão de Compras, Contabilidade, Fornecedor e respectiva
secretaria.
Fará comunicação interna, solicitando aquisição e/ou a contração do serviço junto a
Secretaria de Finanças e Planejamento.
Não sendo conveniente e nem oportuna à solicitação, a Secretaria de Finanças devolve
a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
Sendo conveniente e oportuna à, a Secretaria de Finanças encaminhará Comissão de
Compras.
A comissão de compras emitirá ordens de compras em 03 (três) vias, de acordo com a
comunicação interna, devidamente autorizada. Encaminhará as vias das ordens de
compra, para o Fornecedor, Almoxarifado e Setor de Contabilidade, manterá contato
com o almoxarifado e fornecedor quanto às ordens de compras e receberá e
encaminhará as notas fiscais para Setor de Contabilidade e Setor de Patrimônio.
Atestar as notas fiscais quando do recebimento dos produtos, comunicar ao setor de
patrimônio quando se tratar de bens móveis, encaminhar as notas fiscais atestadas para
a comissão de compras, entregar o produto à Secretaria Solicitante mediante requisição,
gerenciar saldos dos produtos e comunicar a secretaria solicitante sobre os níveis de
estoque mínimo.
Ficará o Setor de Patrimônio responsável pelo tombamento, afixação das plaquetas,
emissão dos termos de responsabilidade, emissão de relatório mensal, a ser entregue ao
Setor de Contabilidade, para inserção das informações no SIM junto a TCM.
Informará saldos de dotações sempre que lhe forem solicitados, para abertura de
processo, realizar procedimentos inerentes a emissão das notas empenho e liquidação, e
quando for caso encaminhar os processos de pagamentos para a Controladoria.
Controladoria analisará e pronunciará quanto à instrução correta da formalização dos
processos e encaminhar para a tesouraria.
Realizará pagamentos, via apresentação do processo e documentos legais devidamente
assinados, tais como: empenho, liquidação, nota fiscal atestada por servidor competente
e certidões de regularidade fiscais.

ANEXO II
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MODELO DE REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO E SERVIÇO
OFÍCIO Nº ____/20____.

Crato, ___ de ______ de 20____.

Ao (Á)
Sr. (a) __________________________
Secretário de Finanças e Planejamento

Justificar
as
circunstâncias
para contratação
/ aquisição;

Assunto: _______________________________
Prezado (a) Senhor (a),
Considerando a necessidade de __________________________
Item
1

Descrição
Descrição do produto ou serviço a serem
adquiridos

Identificar
objeto
com as devidas
especificações
detalhadas
dos
produtos/serviços

Descrever as quantidades,
unidades de medida, modelo,
tamanho,
capacidade,
cor e outras características,
conforme
padronização
desejada;

Und
Und

Quantidade
01

Período
Meses/Dias

Observar
quantidades
necessárias ao período do
uso/projeção da demanda
(Ver a média do consumo
dos últimos meses ou anos);

Anexar documentos comprobatórios, caso necessário. Ex.: Programação de eventos, folders, convites, relação de
escolas, termos, atestados, laudos e outros;

Dotação Orçamentária:_____________________________
Elemento de Despesa: _____________________________
Fonte de recurso: _________________________________

Solicitação
deverá
ser
assinada pelo
(a) secretário
(a)
da
respectiva
secretaria

Informar
os
programas,
dotações
orçamentárias,
elementos de despesas e fontes
de
recursos
(Federal/Estadual/Próprio),
que atenderão a despesa
solicitada;

_______________________________________
Secretaria Municipal de <<<Unidade Gestora>>>
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ANEXO III
MODELO SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO
RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________________
CNPJ: ___________________________________________________________________________
ENDEREÇO: __________________________________________________________________________
Prezado(a) Senhor(a),
Com o fim de subsidiar futuro processo licitatório, solicitamos que nos seja apresentado cotação de preço
praticado por esta empresa para os produtos/serviços constantes da relação a seguir:
A referida cotação deverá ser encaminhada em papel timbrado, com carimbo e assinatura do responsável, sem
alteração de especificações e quantidades dos produtos/serviços solicitados, ou neste mesmo documento,
podendo os dados ser digitados ou manuscrito com respectivo carimbo CNPJ e assinatura.
Obs: esclarecemos que o pedido de cotação ora feito não obriga o Município a contratar como também
desobriga a empresa fornecer de acordo com as informações ora prestadas.
Item

Especificação

Und

Qtd

Valor
Unit.
(R$)

Valor
Total (R$)

Valor Total:
Validade da Proposta: ____ dias.
______________________, _____ de _____________ de 20____.
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_________________________________
Assinatura do Responsável
Carimbo CNPJ

ANEXO IV
MODELO DE RELATÓRIO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
Da: Secretaria de Finanças e Planejamento
Para: Secretaria de _________________________________
Em atendimento à solicitação feita pela secretaria de ________________________ e para cumprimento
ao disposto no art. 14, caput, da Lei N° 8.666/93; art. 16 da Lei Complementar N° 101/2000 e Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, vimos informar a V. S. que há estimativa de IMPACTO ORÇAMENTÁRIOFINANCEIRO,
para
a
(objeto
a
ser
adquirido)
___________________________________________________________________________
SECRETARIA DE _____________ (nome da unidade solicitante) DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE,
estando o processo em compatibilidade e adequação com a Lei Orçamentária Anual – LOA, com o Plano
Plurianual – PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Informamos ainda que as despesas
decorrentes da futura contratação deverão ficar por conta da classificação orçamentária prevista no manual com
a(s) seguinte(s) dotação (ões):
SECRETARIA DE (nome da unidade solicitante) ___________________________________:
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
____________________________________
ELEMENTO DE DESPESAS: ______________________________________
Crato/CE, ____/____/20____
Atenciosamente,
______________________________________________
Secretaria Municipal de <<<Unidade Gestora>>>

6.19.

DECRETO N° 0308002/2017 – GP
CRATO/CE, 03 DE AGOSTO DE 2017
EMENTA: Institui o Manual de Procedimentos do
Fluxo Operacional para uso de combustível no âmbito do
Poder Executivo do Município de Crato.
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O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO/CE, no uso de suas atribuições legais conforme inciso
XI, do art. 64, da Lei Orgânica do Município do Crato/CE,
CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar e normatizar o uso de combustível no âmbito do
Poder Executivo do Município de Crato-CE;
CONSIDERANDO, a necessidade de fortalecer o controle interno, no âmbito do Poder Executivo
Municipal;
DECRETA:
Art. 1°. Fica instituído o Manual de Procedimentos para uso de combustível no âmbito do Poder
Executivo do Município de Crato-CE, com o objetivo de uniformizar e racionalizar a sistemática
referente ao controle e abastecimento de combustíveis.
Parágrafo Único. Referido Manual de Procedimentos encontra-se anexo ao presente Decreto, do qual
é parte integrante e indissociável.
Art. 2°. Cabe à Controladoria Geral do Município, como órgão central do Sistema de Controle Interno
realizar a divulgação, alteração e orientação da utilização do manual de procedimentos para uso de
combustível no âmbito do Poder Executivo do Município de Crato-CE.
Art. 3°. O não cumprimento das normas contidas no manual, acarretará a instauração de procedimento
administrativo específico, a fim de se apurar as responsabilidades e aplicar as penalidades cabíveis.
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em
contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 03 de agosto de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal de Crato

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DO FLUXO OPERACIONAL PARA USO
DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO
MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
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ABRANGÊNCIA DO FLUXO OPERACIONAL PARA USO DE COMBUSTÍVEL
Os setores envolvidos no fluxo operacional para uso de combustível são:
 Coordenadoria de Controle da Frota e Combustível;
 Secretarias e Órgãos equivalentes;
 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município;
 Secretaria de Finanças e Planejamento;
1.0. Dos objetivos
1.1. Normatizar os procedimentos para o uso de combustível;
1.2. Otimizar os procedimentos administrativos, disciplinando normas gerais para o controle de
combustível, objetivando organizar e estabelecer rotinas a serem observadas;
1.3. Proporcionar maior agilidade, transparência, eficiência e eficácia no acompanhamento das ações
do sistema de controle de combustível do transporte municipal.

NORMATIZAÇÃO
2.0. Dos Procedimentos
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2.1. Coordenadoria de Controle Frota e Abastecimento
2.1.1. Todos os veículos e máquinas receberão autorização de abastecimento do servidor
responsável pela Coordenadoria de Controle da Frota e Abastecimento.
2.1.2. O abastecimento será realizado, conforme determinado pela Administração Pública, em
posto credenciado através de processo licitatório.
2.1.3. Cabe ao Coordenador de Controle da Frota e Combustível:
2.1.3.1. Emitir, em duas vias, autorização de fornecimento de combustível, através de sistema
informatizado.
2.1.3.2. Autorizar o fornecimento de combustível e encaminhar a 1ª via ao condutor do
veículo, que somente abastecerá o veículo mediante apresentação desse documento no
Posto que remeterá essa via;
2.1.3.3. Quando do abastecimento do veículo, um fiscal controlará o consumo de combustível
através de uma planilha denominada Relatório de abastecimento mensal;
2.1.3.4. Conferir as Notas Fiscais de combustíveis utilizados na frota com as respectivas
autorizações de fornecimento de combustível;
2.1.3.5. Atestar as notas fiscais se estas estiverem em conformidade, após as devidas
conferências e encaminhar relatório mensal a Controladoria e Ouvidoria;
2.1.3.6. Emitir, relatório de despesas com combustível, através de sistema informatizado;
2.1.3.7. Encaminhar as notas fiscais originais atestadas juntamente com a 1ª via do relatório de
despesa com combustível para a Secretaria de Finanças e Planejamento;
2.1.3.8. Realizar controle para cada veículo ou máquina dos gastos mensais com
abastecimento, através de sistema informatizado.
2.2. Secretaria e Órgãos equivalentes:
2.2.1. Solicitar à Secretaria de Finanças e Planejamento o relatório “Saldo das dotações”, que
permitirá a secretaria conhecer o seu orçamento, ou seja, o quanto dispõe para pagamento de
combustível;
2.2.2. Consultar o saldo do contrato/ata de registro para verificar disponibilidade de valores,
previamente ao consumo de combustíveis;
2.2.3. Conferir relatório de despesas com combustível fornecido pela Coordenadoria de Controle
da Frota e Abastecimento com as NF’s;
2.2.4. Solicitar o pagamento do combustível consumido através de memorando (em duas vias)
endereçado a Secretaria de Finanças e Planejamento, no qual deve constar as seguintes
informações:
2.2.4.1. Programa, dotação orçamentária, elemento de despesa, fonte de recurso
(Federal/Próprio) que atenderá a despesa a ser paga;
2.2.4.2. Os memorandos/ofícios deverão ser assinados pelo (a) secretário (a) da respectiva
secretaria solicitante.
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2.2.5. Arquivar uma via do relatório de despesas com combustível, juntamente com o
memorando de solicitação de pagamento e cópia da Nota Fiscal correspondente;
2.2.6. Acompanhar, gerenciar e controlar as quantidades solicitadas e saldos dos contratos de
combustível junto a Coordenadoria de Controle da Frota e Abastecimento;
2.2.7. Manter em arquivo cópias do Contrato e ATA de Registro de Preço dos processos
licitatórios de aquisição de combustíveis.
2.3. Controladoria e Ouvidoria Geral:
2.3.1. Analisar o relatório de despesas com combustível quanto ao cumprimento dos princípios
da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da
eficiência.
2.4. Secretaria de Finanças e Planejamento:
2.4.1. Autorizar o pagamento mediante constatação no processo de pagamento, de documentos
obrigatórios, como a NF atestada, as certidões negativas, relatórios de abastecimentos e
outros.
2.5. Fornecedor:
2.5.1. Abastecer os veículos conforme o documento de autorização de fornecimento de
combustível devidamente autorizado pelo responsável da Coordenadoria de Controle da Frota
e Abastecimento;
2.5.2. Fazer referência na nota fiscal do período de abastecimento, secretaria e recurso.

6.20.
DECRETO N° 0308003/2017 – GP
CRATO/CE, 03 DE AGOSTO DE 2017
EMENTA: Institui o Manual de Procedibilidade da
Ouvidoria Municipal para regulamentar o processo de
envio de manifestações ao Poder Executivo do Município
de Crato.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO/CE, no uso de suas atribuições legais conforme inciso XI, do art.
64, da Lei Orgânica do Município do Crato/CE,
CONSIDERANDO, a necessidade de estabelecer procedimentos com a Controladoria e Ouvidoria Geral do
município, instituída pela Lei n° 3.253/2017;
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CONSIDERANDO, a necessidade de estabelecer parâmetros de conformidade, ética e transparência no
encaminhamento dessas manifestações;
CONSIDERANDO, a atribuição da Controladoria e Ouvidoria Geral de analisar as denúncias e representações
recebidas na Controladoria Geral do Município, encaminhando-as, conforme a matéria, às unidades competentes
para a adoção das medidas cabíveis, nos termos do art. 15 da Lei n° 3.253/2017.
DECRETA:
Art. 1°. Fica instituído o Manual de Procedibilidade da Ouvidoria para regulamentar o processo de envio de
manifestações ao Poder Executivo do Município do Crato, com o objetivo de uniformizar e sistematizar o
procedimento de sugestão, solicitação, elogio, crítica, reclamação e denúncia.
Parágrafo Único. Referido Manual de Procedibilidade encontra-se anexo ao presente Decreto, do qual é parte
integrante e indissociável.
Art. 2°. Cabe Controladoria e Ouvidoria Geral do Município como órgão central do Sistema de Ouvidoria,
supervisionar, executar e orientar sobre as disposições de manifestações do cidadão ao Poder Executivo do
Município de Crato.
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato/CE, Gabinete do Prefeito, em 03 de agosto de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal de Crato

MANUAL DE PROCEDIBILIDADE DA OUVIDORIA MUNICIPAL PARA
REGULAMENTAR O PROCESSO DE ENVIO DE MANIFESTAÇÕES AO PODER
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE.

OTONI LIMA BEZERRA
Controlador e Ouvidor Geral do Município
Manual de Procedimentos da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município
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APRESENTAÇÃO
A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (COGM) atua para prevenir e combater a corrupção na gestão
municipal, garantir a defesa do patrimônio público, promover a transparência e a participação social e contribuir
para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Criada a partir da aprovação da Lei n° 3.253/2017, de 03 de
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abril de 2017, a pasta centralizou as atividades dos órgãos de controle interno do município para aprimorar a
promoção da integridade, garantir maior transparência da administração e a participação da sociedade civil.
A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (COGM) tem como uma de suas principais atribuições a
análise e o encaminhamento das manifestações referentes à prestação de serviços públicos pelos órgãos e
entidades do Poder Executivo Municipal, propondo a adoção de medidas para a correção e prevenção de falhas e
omissões. Adicionalmente, compete à COGM a produção de estatísticas indicativas do atendimento e da
natureza das manifestações, a fim de informar os órgãos públicos municipais e promover a melhoria dos serviços
oferecidos à população.
A elaboração deste manual de procedibilidade foi precedida de uma discussão sistemática a respeito do
planejamento e da reformulação dos fluxos de trabalho da COGM, que visam à eficácia das ações por meio da
racionalização dos processos internos e da integração com as demais áreas da Controladoria e Ouvidoria Geral
do Município.
Esse processo evidenciou a necessidade de uma readequação dos procedimentos administrativos da Ouvidoria
em relação à sistematização e encaminhamento das manifestações recebidas, seja para assegurar a classificação
adequada da informação, como para subsidiar o contato especializado da unidade com os órgãos e entidades
municipais, fundamental para a coordenação e o êxito de ações de melhoria dos serviços públicos. As
informações produzidas pela Ouvidoria representam um poderoso instrumento de gestão, de integração e de
promoção de uma cultura de transparência e controle no âmbito do município.

DEFINIÇÕES
O público-alvo da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município são pessoas físicas e jurídicas, cidadãos e
usuários de serviços públicos que utilizem o atendimento, ou todos aqueles interessados direta ou indiretamente
por esses serviços, sejam órgãos internos ou externos à Prefeitura.
Atendimento será considerado a atividade de recepção da manifestação do munícipe para cada assunto tratado.
Assim, se uma mesma manifestação, qualquer que seja a mídia utilizada, tratar de dois assuntos, serão
considerados dois atendimentos.
Formulário eletrônico: mídia com acesso via internet no sítio da ouvidoria@crato.ce.gov.br, com a finalidade de
transmitir as manifestações.
Para fins deste Manual, as manifestações representam um gênero, cujas espécies são as solicitações de
informação, sugestões, elogios, reclamações e denúncias apresentadas à Controladoria e Ouvidoria Geral do
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Município. Serão consideradas manifestações livres aquelas que não se enquadrarem nas espécies descritas
anteriormente.
As solicitações de informação, sugestões, manifestações livres e elogios, são manifestações que, em regra, contêm
uma dúvida, necessidade de esclarecimento, contribuição ou crítica espontânea e genuína.
Já as reclamações são manifestações voltadas a noticiar necessariamente:
I. A não prestação de um serviço público.
II. Prestação insatisfatória de um serviço público solicitado.
III. Atendimento inadequado por parte do poder público.
Considera-se denúncia a manifestação que indique atos supostamente irregulares ou potenciais ilegalidades na
administração municipal direta ou indireta, que estejam associados a recursos do erário, patrimônio público ou
exercício de cargo ou função pública. O órgão ou departamento associado à manifestação é o interlocutor da
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município para tratar das demandas do público. Em cada um deles, a
interlocução se dará por intermédio de dois Pontos Focais, que são agentes públicos lotados nas respectivas
unidades, designados pelos Secretários para desempenhar esse papel. As naturezas são tipologias criadas que
buscam espelhar em geral a relação do assunto com os serviços públicos municipais correlatos, com base na
experiência e planejamento do fluxo de trabalho da ouvidoria. A listagem das naturezas acompanhará o
dinamismo da administração pública municipal. As áreas de controle são eixos de ação presentes no
planejamento anual da Controladoria Geral do Município e servem para guiar e integrar as ações de controle do
órgão. São elas: Recursos Humanos, Licitações e Contratos, Convênios/Fundos/Transferências e Orçamento e
Contas, podendo ser associada mais de uma área de controle a uma mesma manifestação.

FASES DE TRATAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES
A seguir, o manual será dividido em quatro partes: Atendimento, Classificação, Encaminhamento, e, Divulgação
dos Relatórios/Comunicação de Resultados, que são as fases de tratamento das manifestações recebidas pela
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.
I. DA FASE DE ATENDIMENTO
Na fase de atendimento a Controladoria e Ouvidoria Geral recebe as manifestações e verifica, quando cabível, a
possibilidade de complementação e confirmação de informações. Este atendimento é realizado:
a) Por telefone, operacionalizado por meio do número (88) 3521-7082.
b) Pessoalmente, das 8hs às 14hs, na Rua Santos Dumont, n° 104, Térreo, CEP: 63.100-040, Centro.
c) Pelos Correios, direcionado para o endereço: Rua Santos Dumont, n° 104, Térreo, Centro, CEP: 63.100-040.
d) Por formulário eletrônico, disponível em: https://www.participar.com.br/crato/users/sign_in
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1.1. Abertura de protocolo
A Ouvidora Geral poderá determinar a abertura de protocolo de ofício sempre que assim exija o interesse
público, observada a obrigatoriedade de fundamentação.
As manifestações deverão conter o histórico dos fatos, circunstâncias do pedido ou resultado esperado e, quando
cabível, a identificação do órgão, ente público ou entidade sem fins lucrativos de interesse público a que se refira.
1.2. Sobre o anonimato do munícipe
A identificação completa do requerente não é obrigatória, mas é desejável na medida em que contribui com a
instrução das manifestações. O anonimato será garantido quando solicitado, nos termos da Lei.
A identificação do requerente seguirá a seguinte denominação:
a) Identificada: quando o cidadão informa um meio de contato (endereço, número de telefone e/ou celular, email) e autoriza sua identificação.
b) Sigilosa: quando o cidadão informa um meio de contato e solicita que seja guardado sigilo sobre a sua
identificação.
c) Anônima: quando o cidadão não informa um meio de contato (endereço, e-mail, telefone, celular).
Quando a identidade do usuário for essencial à tomada de providências, tal situação deverá ser autorizada pelo
usuário sendo que havendo recusa, caberá o arquivamento do expediente.
II. REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISSIBILIDADE
Antes de serem classificadas, as denúncias e reclamações devem preencher determinados requisitos mínimos de
admissibilidade. Tal análise deve pautar-se pelos parâmetros abaixo elencados e será realizada com base nas
informações prestadas pelo reclamante/denunciante, devendo ser ressaltado que não cabe à COGM mais
perquirições acerca da veracidade das informações prestadas, o que não impede a Controladoria e Ouvidoria
Geral de buscar informações adicionais para o encaminhamento adequado do assunto. Os requisitos mínimos de
admissibilidade são: consistência, possibilidade fática ou jurídica e nexo causal. Haverá consistência quando o
encadeamento de ideias, exposição dos fatos e estrutura de pensamentos contidos na manifestação permitirem
deduzir ou inferir uma narrativa plausível. A possibilidade fática é verificada com base na lógica, devendo o
objeto da manifestação ser passível de ser alcançado no mundo real. A possibilidade jurídica estará presente
quando a tutela ou providência formulada pelo reclamante/denunciante for admitida na ordem jurídica. Essa
análise será preliminar prescindindo de profundos conhecimentos jurídicos. O nexo causal é verificado quando
houver relação de causalidade entre o bem/serviço a ser tutelado e o ato relatado.
Caso as denúncias e reclamações não preencham os requisitos mínimos de admissibilidade, serão arquivadas,
devendo o despacho de arquivamento ser brevemente fundamentado com a indicação de qual dos requisitos não
foi atendido.
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Cabe ser observado que a COGM poderá promover o arquivamento de uma manifestação em qualquer fase do
processamento da demanda, haja vista que a ausência dos requisitos de admissibilidade poderá ser atestada a
qualquer momento.
Tratando-se de reclamações deverá ser observado o outro requisito de admissibilidade, qual seja o protocolo do
primeiro nível de atendimento da Prefeitura tratado no item 1.1.
Ressalte-se também que o fato de uma de manifestação ter sido acolhida, ou seja, considerados presentes os
requisitos mínimos de admissibilidade, não implica necessariamente na abertura de protocolo.
III. DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO
3.1. Disposições Gerais
Atendidos os requisitos mínimos de admissibilidade, todas as manifestações passam por uma primeira
classificação quanto à competência, que compreende dois tipos:
a) Assuntos do Poder Executivo Municipal de Crato: as manifestações sobre assuntos relacionados à
Administração Pública Municipal de Crato, inclusive aquelas relacionadas ao terceiro setor que tenham vínculo
contratual ou técnico com a municipalidade.
b) Todos aqueles que não se enquadrem no item 1, tais como: assuntos de outro ente federativo ou de outro
poder (as manifestações sobre assuntos relacionados a outras esferas de poder ou a outros entes federativos).
As manifestações que não digam respeito ao Poder Executivo Municipal de Crato serão encaminhadas, sempre
que possível aos entes/órgãos/entidades que possuam atribuições sobre a questão. Nesse contexto, ganha
destaque o registro de interlocução entre ouvidorias, instrumento pelo qual a interlocução da COGM com as
demais ouvidorias é facilitada.
Sendo assunto da Administração Pública Municipal de Crato (Poder Executivo Municipal), uma vez verificado o
conteúdo da manifestação, haverá triagem no atendimento público pela Controladoria e Ouvidoria Geral do
Município; em ato contínuo, será definida pela mesma, a sua categoria (sugestões, solicitações de informação,
reclamações, elogios e denúncias) e, conforme o caso abrir-se-á o protocolo e realizar-se-á a classificação quanto
à natureza.
As denúncias, reclamações e quaisquer outras manifestações que chegarem pelos canais da Ouvidoria ou de
qualquer unidade da Controladoria, com exceção daquelas que tenham protocolo de encaminhamento
previamente definido ou que sejam originárias do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e
do Tribunal de Contas do Município, deverão ser analisadas pelo Núcleo de Triagem para classificação e análise
de admissibilidade, as quais serão devidamente encaminhadas posteriormente.
As denúncias e quaisquer outras manifestações ou documentos oriundos do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas do Município serão encaminhadas, imediatamente, ao
Gabinete da Controladoria Geral para análise e providências cabíveis.
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A fim de distinguir as manifestações de competência da COGM daquelas de outros órgãos ou entidades do
Poder Executivo Municipal, será feita uma segunda classificação quanto à competência. Neste momento as
manifestações serão classificadas em:
3.2. Competência da COGM:
a) as manifestações que tratem diretamente das atividades da Controladoria Geral do Município;
b) as sugestões, críticas, elogios e denúncias, excetuadas os casos elencados abaixo no item 3.3.;
c) as reclamações que já possuam número do protocolo do primeiro nível de atendimento da Prefeitura,
conforme item 1.1.;
d) as manifestações que envolvam o terceiro setor que mantenham vínculo contratual ou técnico com a
administração municipal..
3.3. Competência de outro órgão ou entidade municipal:
a) Solicitação de serviço ainda não registradas no Portal da Ouvidoria.
b) Denúncias de competência da CPAD-PGM e da Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana.
OBS.: Deve ser frisado que as classificações quanto à competência têm o escopo tão somente de facilitar e
organizar os trabalhos da COGM. Não pretendem limitar ou dificultar os acessos dos munícipes ao canal de
comunicação.
Todas as manifestações poderão ser a qualquer tempo, reclassificadas entre as diversas espécies de categorias,
entre naturezas da ouvidoria, área de controle e grau de detalhamento e gravidade, sempre que isso se mostrar
necessário ao seu adequado encaminhamento. Também poderão ser associados às manifestações outros órgãos e
departamentos que guardem pertinência com a questão.
Os casos omissos, bem como aqueles que suscitem conflitos positivos de competência, deverão ser tratados
observando-se os direitos básicos dos munícipes e usuários de serviços públicos, como o direito à informação, à
qualidade e ao controle.
3.4. Pedido de Informação
Os munícipes que apresentarem manifestações que caracterizem pedido de informação, nos termos da Lei
Federal n° 12.527/11, serão orientados a recorrer aos canais do e-SIC, disponibilizados para esta finalidade, nos
termos da Legislação Municipal pertinente.
3.5. Denúncias e Reclamações
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As denúncias e reclamações também serão classificadas quanto à área de controle e quanto ao grau de
detalhamento e gravidade.
Quanto às áreas de controle serão classificadas em:
a) Recursos Humanos;
b) Licitações e Contratos;
c) Convênios/Fundos/Transferências;
d) Orçamento e Contas.
Cabe ser destacado que poderá ser associada mais de uma área de controle a uma mesma manifestação.
Quanto ao grau de detalhamento e gravidade, serão observados os seguintes critérios:
a) Vazia: será classificada como vazia a reclamação ou denuncia genérica. Tal classificação será atribuída à
manifestação que, embora tenha preenchido os requisitos mínimos de admissibilidade, seja vaga, imprecisa,
carente de informações. Trata-se de manifestação desprovida de elementos que permitam conhecer o ato
supostamente irregular/ilícito, a individualização de condutas ou a identificação de seus sujeitos. As
manifestações vazias serão arquivadas após o registro na base de dados para consultas futuras da Controladoria.
b) Média: as manifestações que envolvam elevados prejuízos ou aquelas em que há ausência de elementos
técnicos ou insuficiência de informações gerenciais que permitam quantificar os prejuízos. Frise-se que, havendo
risco à vida ou grave risco à saúde e segurança, a manifestação será classificada como grave, independentemente
de outras informações.
c) Grave: as manifestações que envolvam elevados prejuízos ou que envolvam risco à vida ou grave risco à saúde
e segurança.
IV - DA FASE DE ENCAMINHAMENTO
Exaurida a fase de classificação, as manifestações serão encaminhadas por meio eletrônico aos respectivos
Pontos Focais para conhecimento, eventuais providências e resposta à Controladoria e Ouvidoria Geral.
Os pontos Focais terão endereço de e-mail específico destinado para tais comunicações na seguinte forma:
pontofocal + sigla da secretaria + @crato.ce.gov.br
A Controladoria e Ouvidoria Geral responderá pela integridade, confidencialidade e segurança dos dados
recebidos, com relação aos princípios regentes da Administração Pública. Ela é encarregada de desenvolver o
relacionamento com os Pontos Focais designados pelos Chefes de Gabinete das unidades. Por essa razão,
promoverá ações de capacitação, integração e treinamento para potencializar prioritariamente a interlocução com
os pontos focais e com outras unidades de ouvidoria do município.
Com o objetivo de coibir eventual conflito de interesses e/ou informação privilegiada, será excluído como ponto
focal da Controladoria e Ouvidoria Geral, o servidor designado para essa interlocução, durante o período em que
esteja na condição de sindicado de eventual sindicância, comissão processante, ou outro processo em que esteja
envolvido em âmbito da municipalidade
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4.1. Acompanhamento
Todas as manifestações serão registradas. As que gerarem protocolos de ouvidoria serão cadastradas em banco
de dados informatizado, contendo número sequencial, que será reiniciado anualmente. O registro deverá
informar à distribuição que foi promovida, conforme sua natureza e/ou órgão a que se direcionem, permitindo
ao público e à Ouvidoria o acompanhamento do encaminhamento dado às manifestações.
Os interessados poderão acompanhar o andamento dos seus protocolos por via telefônica ou qualquer outro
meio disponibilizado para esse fim.
Os requerentes serão notificados acerca das conclusões alcançadas em suas reclamações preferencialmente por
meio eletrônico, podendo ser utilizado outros meios. No caso das notificações efetivadas por telefone, deverá o
agente responsável lavrar o respectivo termo de notificação, do qual constará dia, hora e número do telefone do
destinatário da ligação, além da sua individualização, com nome completo, RG ou CPF quando possível, da
pessoa notificada.
As manifestações que envolvam caráter coletivo, difuso ou individual homogêneo e concomitantemente
apresentem expressividade e relevância social, poderão ser encaminhadas à Controladoria e Ouvidoria Geral do
Município como instância de apreciação e solução de controvérsia, nos termos da Legislação Municipal
pertinente. Entre os mecanismos alternativos de solução de conflitos prioriza-se a mediação comunitária.
As denúncias que pela competência exijam envio à Corregedoria e Auditoria para sua apreciação, terão seu
trâmite encerrado no âmbito da Controladoria e Ouvidoria Geral, no código de “não confirmada”,
comunicando-se ao denunciante o seu direcionamento.
As informações a serem prestadas ao munícipe limitar-se-ão à data de tramitação, órgão e autoridade
responsável, a fim de que as investigações não sejam prejudicadas e informações sigilosas, nos termos da
legislação, sejam protegidas. Em tais casos, a Corregedoria e a Auditoria poderão, após análise caso a caso,
prestar maiores informações.
No caso de surgimento de divergência de informações quanto ao desfecho dos protocolos concluídos, poderão
os mesmos ser reabertos, a pedido ou de ofício no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após sua conclusão,
desde que haja fato novo que justifique o pedido de abertura, não cabendo o mero inconformismo.
As questões de ordem pública, que ultrapassem a esfera de interesses e direitos individuais, ainda que sofram
solicitação do seu requerente para ter seu processamento interrompido, continuarão com seu regular trâmite, sem
interrupções.
V - DA FASE DE DIVULGAÇÃO DOS RELATÓRIOS E COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS
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Os relatórios da Controladoria e Ouvidoria Geral são documentos de interesse público e devem ter ampla
divulgação interna e externa. Por isso, a Controladoria e Ouvidoria Geral, deverá cientificar as autoridades
municipais, estaduais e/ou federais eventualmente relacionadas às denúncias ou reclamações apresentadas acerca
do que foi asseverado, levantado e concluído.
Todas as manifestações serão organizadas e avaliadas, de forma a instruir os mecanismos de controle, com base
no banco de dados, em relatórios trimestrais e anuais.
Deverá constar nos relatórios:
a) Informações quantitativas de caráter geral, como o número de atendimentos no período, divididos de acordo
com a classificação pertinente.
b) Dados quantitativos sobre a conclusão das demandas.
c) Estatísticas relativas à natureza do atendimento ao cidadão, conforme o canal/mídia de atendimento.
d) Estatísticas relativas às pendências dos órgãos e entidades municipais em relação às comunicações da
ouvidoria.
e) Indicadores gerenciais que sintetizem as várias estatísticas de desempenho e permitam uma comparação no
tempo e entre os órgãos, no caso de serviços públicos comuns.
f) Informações de caráter qualitativo, quando forem necessárias para complementar ou facilitar a interpretação
dos dados quantitativos.
Caberá à Ouvidoria distinguir em seus relatórios a atuação quanto aos seus deveres (receber, classificar e
encaminhar as manifestações), e, aos deveres de outros órgãos e entidades do Município de prover respostas
adequadas às demandas do público.
Constará dos relatórios a avaliação da qualidade do atendimento, independentemente, dos serviços terem sido
prestados ou das respostas encaminhadas à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.
A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, concentrará esforços para a criação de critérios de avaliação,
buscando a excelência dos atendimentos ao munícipe.
5.1. Conclusão das Manifestações
As manifestações apresentadas à Controladoria e Ouvidoria Geral, uma vez analisadas e devidamente
classificadas e encaminhadas, nos termos deste Manual, serão consideradas concluídas para fins de relatório de
desempenho interno. A classificação quanto à conclusão deverá ser feita utilizando um dos seguintes motivos
abaixo:
a) Duplicidade;
b) Falta de Dados Essenciais;
c) Improcedente;
d) Não Confirmada;
e) Não Competência;
f) Parcialmente Procedente;
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g) Perda de Objeto;
h) Retirada a pedido do Usuário;
i) Procedente;
j) Outros.
5.2. Avaliação de Desempenho
A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, deverá manter em sua base de dados um controle de
pendências, bem como indicadores de tempo e qualidade quanto às respostas de cada órgão, dividido por
natureza do serviço público e área temática, de modo a instruir os mecanismos de controle quando necessário, e,
subsidiar a inclusão de providências no planejamento das unidades.
As denúncias e reclamações arquivadas e as classificadas como vazias constarão nos relatórios trimestrais da
Ouvidoria para apoiar a elaboração do planejamento da Controladoria Geral do Município.
As denúncias e reclamações classificadas como médias constarão, respectivamente, nos relatórios trimestrais e
mensais da Controladoria e Ouvidoria Geral destinados aos Pontos Focais. Estes relatórios servirão para dar
início a ações de controle ordinárias e inclusão no cronograma de trabalho da Auditoria e Corregedoria Geral, no
caso das denúncias, e dos órgãos competentes, no caso das reclamações.
Os Pontos Focais dos órgãos serão notificados pela assessoria da COGM e chamados a prestar esclarecimentos
e/ou informações em prazo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias, contados da comunicação
eletrônica.
A falta de resposta dos Pontos Focais e/ou descumprimento injustificado dos prazos, ensejará comunicação da
Controladoria e Ouvidoria Geral ao Chefe de Gabinete da respectiva unidade, com a dilação automática de prazo
correspondente a 10 (dez) dias. Após esse prazo a COGM poderá cientificar o Gabinete da Controladoria Geral
do Município para apreciar a conveniência e oportunidade em oficiar a autoridade máxima do órgão. O não
atendimento dos protocolos, em qualquer instância de comunicação, será apontado nos relatórios trimestrais.
As pendências quanto às respostas ao manifestante serão acompanhadas por período, de modo a mostrar a
evolução, avanço ou retrocesso de cada órgão para aquele serviço específico.
As denúncias classificadas como graves serão encaminhadas de forma imediata ao Gabinete da Controladoria
Geral do Município para providências junto à Auditoria e Corregedoria Geral no que tange a adoção de controle
especial. Igualmente, as reclamações graves poderão ser encaminhadas aos respectivos Chefes de Gabinete dos
órgãos competentes.
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6.21.
DECRETO N° 1309001/2017 – GP
CRATO-CE, 13 DE SETEMBRO DE 2017
EMENTA: Institui o Manual de Procedimentos do Fluxo
Operacional para Controle de peças e manutenção de veículos
no âmbito do Poder Executivo do Município de Crato.
O PREFEITO DO CRATO, no uso de suas atribuições legais conforme inciso XI, art. 64, da Lei Orgânica
Municipal,
CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar e normatizar o controle de peças e manutenção de veículos da
frota Municipal do Crato no âmbito do Poder Executivo do Município;
CONSIDERANDO, a necessidade de fortalecer o controle interno, no âmbito do Poder Executivo Municipal.
DECRETA:
Art. 1o.Fica instituído o Manual de Procedimentos para o controle de peças e manutenção de veículos no âmbito
do Poder Executivo do Município do Crato, com o objetivo de uniformizar e racionalizar a sistemática referente
à aquisição de peças e manutenção de veículos da Frota Municipal.
Parágrafo Único. Referido Manual de Procedimentos encontra-se anexo ao presente Decreto, do qual é parte
integrante e indissociável.
Art. 2o.Cabe à Secretaria de Administração, através da Coordenadoria de Controle da Frota e Combustível, a
divulgação e execução das ações elencadas no manual de procedimentos para o controle de peças e manutenção
de veículos no âmbito do Poder Executivo do Município do Crato.
Art. 3o.Os procedimentos instituídos por este Manual se sujeitam a fiscalização in loco, realizada pela
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.
Art. 4o.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e, revoga-se às disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato-CE, Gabinete do Prefeito, em 13 de setembro de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DO FLUXO
OPERACIONAL PARA CONTROLE DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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Manual de Procedimentos do Fluxo Operacional para Controle de Peças e manutenção de Veículos
1.0 Abrangência do fluxo operacional para controle de peças e manutenção de veículos
1.1. Abrange a Secretaria Municipal de Administração, responsável pela Coordenadoria de Controle da Frota e
Combustível e as demais unidades da Estrutura Administrativa do Município.
2.0 Dos objetivos
2.1. Normatizar os procedimentos para o controle de peças e manutenção de veículos;
2.2. Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal do Crato, referente ao
controle de peças e manutenção de veículos da Frota Municipal;
2.3. Proporcionar maior agilidade, transparência, eficiência e eficácia no acompanhamento das ações do sistema
de controle de peças e manutenção de veículos do transporte municipal.
3.0 Dos Procedimentos
3.1. Qualquer manutenção e/ou compra de peça, equipamento ou acessório deverá ser obrigatoriamente
requisitada pelo órgão, onde o veículo está alocado, à Coordenadoria de Controle de Frota e Combustível.
3.2. A Coordenadoria de Controle da Frota e Combustível fará a pré-avaliação da máquina ou veículo, a fim de
proceder à inspeção preliminar, verificando a necessidade de manutenção e/ou aquisição de peças, e
posteriormente encaminhará à oficina da empresa vencedora do processo licitatório, que presta serviços de
manutenção mecânica, preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças, na frota do Município.
3.3. A manutenção e/ou aquisição de peça, equipamento ou acessório deverá ser, obrigatoriamente, precedida de
orçamento da empresa a ser encaminhado à Coordenadoria de Controle da Frota e Combustível, que fará a
análise destes, verificando os valores com as cotações fornecidos pela autorizada, bem como a compatibilidade
das peças orçadas com o veículo.
3.3.1. As cotações de preço das autorizadas, específicas para análise de preços de mercado, serão
coletadas pela Coordenadoria de Controle de Frota e Combustível.
3.4. Os serviços de manutenção, compra de peças ou equipamentos, serão autorizados após a avaliação do
mecânico responsável, que deverá assinar o orçamento encaminhando à Secretaria ou órgão Competente,
atestando a veracidade e a necessidade dos serviços indicados pela oficina, constantes do orçamento, bem como
a compatibilidade do tempo de mão de obra para execução de cada serviço;
3.4.1. Os ocupantes do cargo de mecânico deverão ainda verificar/acompanhar/fiscalizar se os serviços
foram executados adequadamente e se as peças utilizadas são originais, conforme consta no contrato celebrado
com a empresa prestadora de serviços de manutenção da frota de veículos e máquinas do Município e atestarão a
conformidade mediante carimbo e assinatura nas notas fiscais de prestação de serviços/fornecimento de peças.
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3.4.2. Em caso de dúvidas e/ou divergência a empresa será notificada a dar esclarecimentos, até que as
irregularidades estejam sanadas.
3.5. Os orçamentos emitidos pelas empresas fornecedoras serão validados levando-se em consideração os
seguintes fatores:
3.5.1. timbre da empresa;
3.5.2. data;
3.5.3. código das peças;
3.5.4. assinatura do responsável;
3.5.5. valores compatíveis com o mercado;
3.5.6. compatibilidade das peças com o veículo.
3.6. Cada Secretaria emite solicitação de Ordem de Compra, sempre que aprovar orçamento de reparos nos
veículos, anexando cópia do respectivo orçamento junto ao processo de empenho.
3.7. Os veículos, máquinas e equipamentos, como regra, serão vinculados a cada motorista, ressalvados os casos
específicos, precedidos de autorização do Gestor responsável.
3.8. Cabe a Coordenadoria de Controle da Frota e Combustível, sem prejuízo das atribuições estabelecidas na Lei
de Estrutura Organizacional do Município, bem como nos manuais de procedimentos de Utilização e Controle
da Frota e uso de combustível:
3.8.1. Proceder ao levantamento mensal do quadro demonstrativo, por veículo e por secretaria dos
gastos com manutenção e peças utilizadas que permita identificar o custo de manutenção de cada veículo, do km
rodado e consumido ou hora trabalhada, para apreciação do rendimento da frota;
3.8.2. Receber as Notas Fiscais de prestação de serviços e/ou aquisição de peças utilizadas na frota,
atestar a correta execução/utilização e encaminhar as Notas Fiscais à Secretaria competente e Setor de Compras;
3.8.3. Gerenciar o controle de peças e demais reparos mediante o acionamento do motorista/ condutor
responsável pelo veículo quando a necessidade assim o exigir;
3.8.4. Verificar os orçamentos referentes a tempo de serviço de mão de obra para manutenção dos
veículos, conforme condições estabelecidas no procedimento licitatório;
3.8.5. Solicitar orçamento da autorizada para verificação da veracidade dos descontos fornecidos pela
empresa contratada;
3.8.6. Fiscalizar e controlar os serviços de manutenção e aquisição de peças dos veículos da Frota
Municipal do Crato;
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3.8.7. Fiscalizar o cumprimento deste manual de procedimento, bem como outros dispositivos legais
concernentes a matéria.
3.9. Compete as demais unidades executoras, sem prejuízo das atribuições estabelecidas na Lei de Estrutura
Organizacional do Município, bem como nos manuais de procedimentos de Utilização e Controle da Frota e uso
de combustível:
3.9.1. Cada Secretaria ou departamento deverá acompanhar as manutenções periódicas das máquinas,
veículos e equipamentos.
3.10. Compete aos Condutores dos veículos, sem prejuízo das atribuições estabelecidas nos manuais de
procedimentos de Utilização e Controle da Frota e uso de combustível:
3.10.1. Zelar pelo bom funcionamento do veículo, manter limpo e organizado;
3.10.2. Informar ao Secretário da pasta sobre o vencimento da documentação do veículo;
3.10.3. Preencher o Diário de Bordo existente no interior do veículo e entregá-lo semanalmente ao
Coordenador de Controle da Frota de Combustíveis;
3.10.4. Responsabilizar-se pelo veículo.
3.11. Cabe à Secretaria de Administração, responsável pela Coordenadoria de Controle da Frota e Combustível,
conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir as normas expressas neste Manual.
3.12. Os Secretários, Coordenadores, Motoristas e Servidores Públicos em geral, responsáveis pelos
equipamentos públicos no âmbito do Poder Executivo Municipal, terão responsabilidade solidária no caso de
negligência dos procedimentos deste Manual.
3.13. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Controladoria e
Ouvidoria Geral do Município que, por sua vez, através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel
observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.
3.14. Este manual de Procedimentos deverá ser atualizado sempre que os fatores organizacionais, legais ou
técnicos assim o exigirem com o objetivo de promover melhoria contínua.

6.22.
DECRETO N.º 1910002/2017 – GP
CRATO/CE, 19 DE OUTUBRO DE 2017
EMENTA: Dá nova redação ao § 1° do artigo 25 e ao § 1°
do artigo 36, ambos do Decreto n.º 2605001/2017, de 26
de maio de 2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO, no uso de suas atribuições legais, conforme inciso XI, do art. 64,
da Lei Orgânica Municipal,
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DECRETA:
Art. 1º. O Decreto nº 2605001/2017, de 26 de maio de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 25. (...)
§ 1º. Será assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública municipal. (NR)
Art. 36. (...)
§ 1º. Será assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública municipal. (NR)
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Crato-CE, Gabinete do Prefeito, em 19 de outubro de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

6.23.
DECRETO Nº 2111001/2017 - GP.
CRATO/CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2017.
EMENTA: Dispõe sobre registro de assiduidade e
pontualidade dos servidores municipais da Administração
Pública direta e indireta, e, adota outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XI, do art. 64 da Lei Orgânica do Município do Crato/CE,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o registro de assiduidade e pontualidade dos servidores
municipais da Administração Pública direta e indireta;
CONSIDERANDO a necessidade de preservação do erário, e ainda o dever de facilitar mecanismos de
controle e fiscalização no que tange ao registro do ponto, horas-extras e banco de horas dos servidores públicos;
DECRETA:
Art. 1º. O registro de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos municipais da Administração Pública
direta e indireta será realizado mediante controle de frequência individual, através da assinatura em folha de
frequência ou mediante ponto eletrônico.
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Parágrafo único. O cumprimento da disposição prevista no caput deste Artigo será de responsabilidade de cada
Gestor, que deverá implantar o devido controle em todos os equipamentos integrantes do órgão ou entidade
correspondente.
Art. 2º. O controle de assiduidade do servidor estudante far-se-á mediante folha de ponto e os horários de
entrada e saída não estão, obrigatoriamente, sujeitos ao horário de funcionamento do órgão ou entidade.
Art. 3º. Ficam dispensados do controle de ponto os agentes políticos, secretários municipais e equivalentes,
adjuntos, diretores, presidentes de entidades da Administração Indireta, bem como os ocupantes de cargos de
natureza especial, assim definidos pelo Gestor de cada órgão; os quais terão o seu controle de frequência
verificado pelas chefias imediatas.
Parágrafo único. Os servidores, cujas atividades sejam executadas fora da sede do órgão ou entidade, que
trabalha em regime de escala ou em condições que impeçam o registro diário de ponto, poderão ter seu controle
flexibilizado de acordo com a determinação do Gestor de cada órgão ou entidade.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Crato-CE, Gabinete do Prefeito, em de 21 de novembro de 2017.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

2018 – LEIS
SEQ.

Nº DA LEI

EMENTA

6.24.

Publicada no DOM de 17.05.2018 –
Edição nº 3931

Lei nº 3.427, de 17.05.2018 Dispõe sobre a qualificação de entidades como Organizações
Sociais, e dá outras providências.

6.24.
LEI Nº 3.427/2018
CRATO/CE, 17 DE MAIO DE 2018.
EMENTA: Dispõe sobre a qualificação de entidades como
Organizações Sociais, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
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DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
SEÇÃO I
Da Qualificação
Art. 1º. O Poder Executivo poderá qualificar como Organizações Sociais pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento
tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, ao trabalho e à educação profissional, ao
turismo, à ação social e à saúde, atendidos os requisitos previstos nesta Lei.
Art. 2º. São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior se habilitem à
qualificação como organização social:
I - Comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no
desenvolvimento das próprias atividades;
c) funcionamento, contínuo e efetivo, nos últimos 3 (três) anos;
d) previsão expressa da entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de
administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e
atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei;
e) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do Poder Público e
de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;
f) composição e atribuições da diretoria;
g) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Município, dos relatórios financeiros e do
relatório de execução do contrato de gestão;
h) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;
i) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em
razão de desligamento, retirada ou falecimento do associado ou membro da entidade;
j) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinadas,
bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou
desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da cidade do Crato, da
mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na
proporção dos recursos e bens por estes alocados;
II - Haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, do
Secretário ou titular de órgão supervisor ou regulador de área de atividade correspondente ao seu objeto
social e da Secretaria da Administração.
SEÇÃO II
Do Conselho de Administração
Art. 3º. O conselho de administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo estatuto,
observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios:
I - Ser composto por:
a) quarenta por cento dos membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto da
entidade, de notória capacidade profissional na área de atuação da organização social;
b) vinte a trinta por cento de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo
estatuto;
c) até dez por cento, no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
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d) dez a trinta por cento de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória
capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) até dez por cento de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
II - Os membros eleitos ou indicados para compor o conselho devem ter mandato de 4 (quatro) anos,
admitida uma recondução;
III - Os representantes de entidades previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso I devem corresponder a mais de
50% (cinquenta por cento) do conselho;
IV - O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 2 (dois) anos, segundo
critérios estabelecidos no estatuto;
V - O dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do conselho, sem direito a voto;
VI - O conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, 3 (três) vezes a cada ano e, extraordinariamente,
a qualquer tempo;
VII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem
funções executivas na organização social.
Art. 4º. Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do conselho
de administração, dentre outras;
I - Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto;
II - Aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
III - Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
IV – Designar, e dispensar os membros da diretoria;
V - Fixar a remuneração dos membros da diretoria;
VI – Aprovar, e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de
2/3 (dois terços) de seus membros;
VII - Aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de
gerenciamento, os cargos e respectivas competências;
VIII - Aprovar por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros, o regulamento próprio
contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações,
plano de cargos, salário e benefícios dos empregados da entidade;
IX – Aprovar, e encaminhar ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão os relatórios gerenciais e
de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
X - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e
contábeis e as contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa.
SEÇÃO III
Contrato de Gestão
Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder
Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas a formação de parceria entre as partes para
fomento e execução de atividades relativas as áreas relacionadas no artigo primeiro.
Art. 6º. O Contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a
organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização
social.
Parágrafo Único. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo conselho de administração da
entidade, ao Secretário do Município, ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada.
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Art. 7º. Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - Especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem
atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de
avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;
II - A estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a
serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções.
Parágrafo Único. O Secretário Municipal ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem
definir as demais cláusulas do contrato de gestão de que sejam signatários.
SEÇÃO IV
Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão
Art. 8º. A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou
entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada.
§ 1º. A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público supervisora signatária do
contrato ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público,
relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas
com os resultados alcançados acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.
§ 2º. Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados, periodicamente, por
comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas
de notória capacidade e adequada qualificação.
§ 3º. A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.
Art. 9º. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social,
dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, sob pena de responsabilidade solidária.
Art. 10. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou
interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os
responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público e à Procuradoria Geral do Município para que
requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos
seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado
danos ao patrimônio público.
SEÇÃO V
Do Fomento às Atividades Sociais
Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais ficam declaradas como entidades de interesse social
e utilidade pública, para todos os efeitos legais.
Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos públicos e bens públicos necessários ao
cumprimento do contrato de gestão.
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§ 1º. Ficam assegurados às organizações sociais os créditos previstos e as respectivas liberações financeiras, de
acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.
§ 2º. Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão parcela de
recursos para compensar o desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade
pela organização social.
§ 3º. Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante
permissão de uso, consoante cláusulas expressas do contrato de gestão.
Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser substituídos por outros de igual ou maior
valor, condicionado a que os novos bens integrem o patrimônio do Município.
Parágrafo Único. A permuta, de que trata o caput deste artigo, dependerá de prévia avaliação do bem, e
expressa autorização do Poder Público Municipal.
Art. 14. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as organizações sociais, com ônus
para a origem.
§ 1º. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem
pecuniária que vier a ser paga pela organização social.
§ 2º. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a servidor
cedido com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício
de função temporária de direção e assessoria.
§ 3º. O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer jus no órgão de origem, quando ocupante de
primeiro ou segundo escalão na organização social.
SEÇÃO VI
Da Desqualificação
Art. 15. O Poder Executivo poderá proceder a desqualificação da entidade como organização social, quando
constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.
§ 1º. A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa,
respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos
decorrentes de sua ação ou omissão.
§ 2º. A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da
organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 16. A organização social fará publicar, no prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato de
gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para contratação de obras, serviços e
empregados, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público.
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Art. 17. Os empregados contratados pela Organização Social não guardam qualquer vínculo empregatício com o
Poder Público, inexistindo também qualquer responsabilidade relativamente às obrigações, de qualquer natureza,
assumidas pela Organização Social.
Art. 18. Esta Lei será regulamentada mediante decreto do Poder Executivo, com o objetivo de estabelecer
diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades
desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos do Município, que atuem nas atividades referidas no art. 1º, por
organizações sociais, qualificadas na forma da Lei, observadas as seguintes diretrizes:
I - Ênfase no atendimento do cidadão-cliente;
II - Ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados;
III – Controle social das ações de forma transparente.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Crato-CE, Gabinete do Prefeito, em 17 de maio de 2018.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

2018 – DECRETOS
SEQ.

Nº DO DECRETO

6.25.

Decreto nº 0703002, de
07.03.2018

6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

Publicado no DOM de 07.03.2018
– Edição nº 3885

Decreto nº 1503001, de
15.03.2018
Publicado no DOM de 15.03.2018
– Edição nº 3891

Decreto nº 1605002, de
16.05.2018
Publicado no DOM de 16.05.2018
– Edição nº 3930

Decreto nº 1605003, de
16.05.2018
Publicado no DOM de 16.05.2018
– Edição nº 3930

Decreto nº 1806001, de
18.06.2018
Publicado no DOM de 18.06.2018
– Edição nº 3952

EMENTA

Dispõe sobre o colaborador eventual no âmbito da
Administração Pública Municipal, e, adota outras providências.
Dispõe sobre as normas para garantir o direito de acesso à
informação, e, adota outras providências.
Institui o Manual de Rotina acerca da concessão de vantagens,
incentivos, renúncias, cessões e doações, e, adota outras
providências.
Regulamenta o disposto nos artigos 114 ao 121 da Lei
Municipal nº 917, de 29 de novembro de 1971, e adota outras
providências
Regulamenta a Lei Municipal nº 3.427/2018, institui a
Comissão Municipal de Publicização, e dá outras providências.
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6.25.
DECRETO N° 0703002/2018 – GP
CRATO/CE, 07 DE MARÇO DE 2018
EMENTA: Dispõe sobre o colaborador eventual no
âmbito da Administração Pública Municipal, e, adota outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO, no uso de suas atribuições legais, conforme inciso XI, do art. 64,
da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, no âmbito da Administração Pública Municipal do Crato a
colaboração de caráter eventual, prevista no Decreto Federal n° 66.715, de 15 de junho de 1970.
DECRETA:
Art. 1º. Para os efeitos deste Decreto, considera-se colaborador eventual a pessoa que presta serviço para a
Administração Pública Municipal do Crato, em caráter eventual, sem vínculo com nenhum outro órgão ou
entidade da esfera pública municipal do Crato.
Art. 2º. A pessoa que se deslocar para prestar serviços não remunerados a Prefeitura Municipal do Crato fará jus
a diárias e passagens na qualidade de colaborador eventual.
§ 1º. A concessão de diárias e passagens prevista no caput desse artigo segue a mesma regulamentação dos
servidores públicos municipais.
§ 2º. O valor da diária do colaborador eventual será equivalente a diária concedida aos servidores ocupantes de
cargo efetivo constante no anexo I do Decreto Municipal nº 2103003/2017, de 21 de março de 2017.
§ 3º. Para fins de emissão de passagens e concessão de diárias, é necessário que haja compatibilidade entre os
motivos do deslocamento e o interesse público, bem como correlação entre o objeto do deslocamento e a
expertise do colaborador eventual.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato-CE, Gabinete do Prefeito, em 07 de março de 2018.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

6.26.
DECRETO Nº 1503001/2018 – GP
CRATO-CE, 15 DE MARÇO DE 2018
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EMENTA: Dispõe sobre as normas para garantir o direito
de acesso à informação, e, adota outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO, Estado do Ceará, no de suas atribuições legais e consoante
o que determina a Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que
devem nortear a atividade administrativa estatal, conforme estabelece o art. 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
com o fim de garantir o acesso à informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37
e, no § 2º do art. 216 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações previsto no
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, que alterou
a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e revogou a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da
Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir o controle e a participação social na Administração Pública
Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de implementação do princípio da eficiência na Administração Pública
Municipal, no que diz respeito à área de acesso à informação e a necessidade de aprimorar os mecanismos de
fiscalização e controle externo das informações públicas, fortalecendo o princípio da transparência e da
publicidade;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Este Decreto regulamenta a Lei Federal nº 12.527/2011, que trata do acesso à informação no âmbito do
Poder Executivo Federal, Estadual, Distrital e Municipal.
Art. 2º. Subordinam-se às disposições deste Decreto os órgãos públicos integrantes da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo Municipal.
Art. 3º. Os dados e informações referentes aos atos administrativos dos órgãos da Administração Pública
Municipal, direta e indireta, serão divulgados no Portal da Transparência, cujo acesso estará disponível no
endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Crato na internet.
§ 1º. As informações referidas neste Decreto, serão alimentadas pelos órgãos detentores das respectivas
informações.
§ 2º. Caberá à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município zelar pelo cumprimento do disposto no parágrafo
anterior, bem como acompanhar as atualizações posteriores, diligenciando todas as medidas que se fizerem
necessárias para o total cumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011.
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Art. 4º. Além do disposto no inciso IV do art. 4º da Lei Federal nº 12.527/2011, considera-se informação
pessoal sensível, aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, capaz de revelar informação
sobre sua personalidade, suas relações afetivas, sua origem étnica ou racial, ou que se refiram às características
físicas, morais ou emocionais, à sua vida afetiva e familiar, domicílio físico e eletrônico, número Federal de
identificação de pessoas, número telefônico, patrimônio, ideologia e opiniões políticas, crenças ou convicções
religiosas ou filosóficas, estados de saúde físicos ou mentais, preferências sexuais ou outras análogas que afetem
sua intimidade ou sua autodeterminação informativa.
CAPÍTULO II
DA TRANSPARÊNCIA ATIVA
Art. 5º. Além do disposto no art. 8º da Lei Federal nº 12.527/2011, serão divulgadas obrigatoriamente no Portal
da Transparência da Prefeitura Municipal de Crato, sem prejuízo da divulgação em outros sítios eletrônicos dos
órgãos e entidades municipais:
I - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados;
II – extratos dos contratos firmados;
III - extratos dos convênios firmados, com os respectivos números de processo;
IV - remunerações e subsídios recebidos por ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas, incluídos
eventuais auxílios, ajudas de custo, e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de
aposentadoria e pensões, de forma individualizada.
CAPÍTULO III
DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA
SEÇÃO I
DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Art. 6º. O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, conforme previsto no art. 9º, inciso I, da Lei Federal nº
12.527/2011, será descentralizado, no âmbito desta municipalidade, aos órgãos e entidades do poder público,
que deverão:
I - atender e orientar o público quanto ao acesso às informações;
II - receber e registrar o pedido de acesso em sistema eletrônico específico, e realizar a entrega do número de
protocolo, que conterá a data da apresentação do pedido;
III - encaminhar o pedido recebido e registrado ao responsável pelo fornecimento da informação;
IV - informar sobre a tramitação dos pedidos de acesso;
V - controlar os prazos de resposta dos pedidos de acesso, informando aos setores responsáveis a proximidade
do término do prazo;
VI - publicar anualmente relatório estatístico com a quantidade de pedidos de acesso à informação recebidos,
atendidos e indeferidos;
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VII - manter histórico dos pedidos recebidos.
Parágrafo único. Em cada órgão e entidade pública, será afixado cartaz, em local com visibilidade privilegiada,
com a indicação do endereço do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) do Município, além do endereço
eletrônico onde poderá ser feito o pedido de informações.
Art. 7º. No prazo de 10 (dez) dias, a contar da entrada em vigor deste Decreto, o dirigente máximo dos órgãos
citados no art. 2º designará, através de ofício enviado à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, servidor
que lhe seja diretamente subordinado, que ficará responsável perante à Controladoria e Ouvidoria Geral do
Município através do Serviço de Informação ao Cidadão, por, no âmbito do respectivo órgão ou entidade,
exercer as seguintes atribuições:
I - assegurar o cumprimento de normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos
objetivos deste Decreto;
II - análise prévia do pedido de acesso, identificando o setor detentor da informação;
III - solicitar dos setores competentes as informações, acompanhado e monitorando os prazos especificados
neste Decreto;
IV - avaliação das respostas oferecidas pelos setores responsáveis, cabendo solicitar adequações quando se fizer
necessário;
V - transmitir as respostas aos pedidos de acesso solicitados aos requerentes;
VI - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto neste Decreto.
VII - participar de treinamento em âmbito municipal, estadual e federal relativos à “Lei de Acesso à Informação”
e também sobre a ferramenta de digital adotada pelo SIC, a ser ministrado pela Controladoria e Ouvidoria Geral
do Município.
Parágrafo único. Os representantes indicados serão nomeados em Portaria específica a ser elaborada pela
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município ad referendum do Chefe do Executivo Municipal.
Art. 8º. Compete à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município promover a capacitação das equipes que
comporão o Sistema de Acesso a Informação dos órgãos e entidades municipais.
SEÇÃO II
DO PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Art. 9º. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, devidamente identificada, poderá formular pedido de acesso à
informação, que deverá ser atendido de forma imediata.
§ 1º. Na hipótese de impossibilidade de atendimento imediato da solicitação de informação, o órgão ou entidade
que receber o pedido deverá adotar os procedimentos previstos no art. 11 da Lei Federal nº 12.527/2011.
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§ 2º. Serão admitidos pedidos de acesso à informação, presencialmente, conforme modelo contido no Anexo I,
disponível nos órgãos e entidades ou via sistema eletrônico específico disponibilizado no Site da Prefeitura
Municipal do Crato.
§ 3º. Para fins de controle, os pedidos apresentados serão obrigatoriamente cadastrados em sistema eletrônico
específico com a geração de número de protocolo e certificação da data do recebimento, iniciando-se a contagem
do prazo de resposta no primeiro dia útil subsequente.
§ 4º. O número de protocolo e o termo inicial do prazo de resposta, quando relativos a pedidos apresentados
presencialmente pelo requerente no SIC ou via sistema eletrônico disponibilizado pela Administração Municipal,
deverão ser fornecidos ao requerente no momento da apresentação dessas solicitações.
Art. 10. O pedido de acesso à informação deverá conter, sob pena de não conhecimento:
I - o nome do requerente;
II - número de documento de identificação válido;
III - dados para contato, que poderão ser e-mail, telefone ou endereço, a fim de que a informação solicitada seja
encaminhada, caso não seja possível fornecê-la imediatamente;
IV - especificação da informação de forma clara, objetiva e precisa.
§ 1º. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação que sejam desproporcionais ou desarrazoados, que
exijam consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados, bem como
aqueles que não sejam de competência dos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal.
§ 2º. O não atendimento baseado nos motivos expostos no parágrafo anterior deverá ser justificado e motivado,
cientificando o requerente.
§ 3º. Nas hipóteses em que o pedido de acesso à informação demandar manuseio de grande volume de
documentos ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação, será adotada a
medida de se comunicar ao requerente a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou
obter a certidão relativa à informação.
§ 4º. O órgão ou entidade municipal poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a
informação de que necessitar.
Art. 11. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução ou
impressão de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que será cobrado o valor
necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.
§ 1º. Quando o fornecimento da informação implicar em reprodução de documentos, o órgão ou entidade,
observando o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao interessado o Documento de Arrecadação
Municipal – DAM, para pagamento do preço público correspondente.
§ 2º. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias, contando da comprovação do pagamento
pelo requerente ou da entrega da declaração prevista no § 4º deste artigo, ressalvadas hipóteses justificadas em
que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo maior.
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§ 3º. Resolução da Secretaria de Finanças e Planejamento estabelecerá, em até 10 (dez) dias contados da vigência
desse Decreto, o valor referido no § 1º deste artigo, devendo ser atualizada sempre que necessário.
§ 4º. Estará isento de ressarcir os referidos custos, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo
sem prejuízo do sustento próprio ou da família, devidamente comprovada e declarada nos termos da Lei Federal
nº 7.115, de 29 de agosto de 1987.
Art. 12. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao interessado, no prazo de resposta,
comunicação com:
I - as razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;
II - a possibilidade e prazo de apresentação do recurso cabível, com indicação da autoridade que o apreciará; e
III - a possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com
indicação da autoridade classificadora que o apreciará.
SEÇÃO III
DOS RECURSOS
Art. 13. O prazo para o interessado interpor recurso contra a decisão que indeferiu seu pedido de acesso à
informação, total ou parcialmente, será de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.
§ 1º. O requerente poderá interpor recurso com base nos fundamentos elencados no art. 16 da Lei Federal nº
12.527/2011, e quando:
I - ocorrer negativa de acesso à informação não classificada como sigilosa;
II - a negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade
classificadora ou hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso à informação ou
desclassificação;
III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos neste Decreto não tiverem sido
observados;
IV - não obtiver resposta ao seu pedido dentro do prazo regulamentar, incluindo eventual prorrogação;
V - a resposta a ele fornecida for incompleta, obscura, contraditória ou omissa.
Art. 14. O recurso ao pedido de acesso à informação, conforme formulário contido no Anexo II deste Decreto,
será interposto no prazo de 10 (dias), contando da ciência da decisão, e será dirigido à Controladoria e Ouvidoria
Geral do Município, que deverá apreciá-lo no prazo de 10 (dez) dias, contando da apresentação.
§ 1º. A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, poderá ouvir a autoridade responsável pela decisão
recorrida a fim de que a mesma exerça o juízo de reconsideração.
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§ 2º. Em última instância, caso seja indeferido o recurso pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, o
requerente, dentro do prazo de 10 (dias), contando da ciência da decisão, poderá apresentar recurso de revisão à
Comissão Municipal de Acesso à Informações, que deverá apreciá-lo no prazo de 15 (quinze) dias.
SEÇÃO IV
DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Art. 15. A Comissão Municipal de Acesso à Informação será integrada por representantes dos seguintes órgãos:
I - Gabinete do Prefeito;
II - Procuradoria Geral do Município;
III - Secretaria Municipal de Administração;
IV - Secretaria de Finanças e Planejamento do Município;
V - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.
Parágrafo único. Os indicados de cada órgão para participar da Comissão Municipal de Acesso à Informação
serão designados por portaria do Chefe do Poder Executivo.
Art. 16. Compete à Comissão Municipal de Acesso à Informação:
I - rever, de ofício ou mediante provocação, a classificação de informação no grau ultrassecreto ou secreto ou sua
reavaliação, no máximo a cada 4 (quatro) anos;
II - requisitar da autoridade que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto esclarecimento ou
conteúdo, parcial ou integral, da informação, quando as informações constantes do Termo de Classificação não
forem suficientes para a revisão da classificação;
III - decidir os recursos a ela endereçados, encerrando a instância administrativa;
IV - apresentar relatório anual ao Prefeito sobre o cumprimento da Lei de Acesso à Informação.
Parágrafo único. A não deliberação sobre a revisão de ofício, no prazo previsto no inciso I do caput deste artigo,
implicará a desclassificação automática das informações.
Art. 17. A Comissão Municipal de Acesso à Informação se reunirá, ordinariamente, trimestralmente e,
extraordinariamente, sempre que convocada por seu presidente.
§ 1º. As reuniões serão realizadas com a presença de, no mínimo, 3 (três) integrantes.
§ 2º. A escolha do Presidente da Comissão Municipal de Acesso à Informação será feita pelo Chefe do
Executivo.
§ 3º. O Presidente da Comissão exercerá, além do voto ordinário, também o de qualidade nos casos de empate
nas votações do colegiado.
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Art. 18. A Comissão Municipal de Acesso à Informação deverá apreciar os recursos a ela endereçados,
impreterivelmente, até 20 (vinte) dias após a reunião ordinária subsequente à data de sua autuação.
Art. 19. A revisão de ofício da informação classificada no grau ultrassecreto ou secreto será apreciada em até 3
(três) sessões anteriores à data de sua desclassificação automática.
Art. 20. As deliberações da Comissão Municipal de Acesso à Informação serão tomadas por maioria simples dos
votos.
Art. 21. A Comissão Municipal de Acesso à Informação aprovará seu regimento interno, que disporá sobre sua
organização e funcionamento.
Parágrafo único. No prazo de até 120 (cento e vinte) dias após a instalação da Comissão, seu regimento interno
deverá ser publicado no Diário Oficial do Município.
Art. 22. A Comissão Municipal de Acesso à Informação publicará anualmente, até o dia 01 de junho, em sítio na
internet:
I - o rol das informações desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;
II - o rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá conter:
a) a indicação do(s) dispositivo(s) legal(is) que fundamenta(m) a classificação;
b) a data da produção, a data da classificação e o prazo da classificação.
§ 1º. Os órgãos e entidades municipais deverão manter em meio físico as informações previstas no caput deste
artigo para consulta pública em suas sedes.
§ 2º. Os órgãos e entidades municipais manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas
da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação.
§ 3º. Os órgãos e entidades municipais encaminharão à Comissão Municipal de Acesso à Informação as
informações contidas nos incisos I e II supra.
CAPÍTULO IV
DAS INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO
SEÇÃO I
DA CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUANTO AO GRAU E PRAZOS DE SIGILO
Art. 23. São passíveis de classificação as informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou
do Estado, cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:
I - pôr em risco a autonomia municipal;
II - prejudicar ou pôr em risco a condução das negociações estratégicas para a municipalidade, ou as que tenham
sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
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III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do Município;
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas da Guarda Municipal;
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a
sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico municipal;
VII - pôr em risco a segurança das instituições ou de altas autoridades municipais e seus familiares, ou
autoridades nacionais e estrangeiras em trânsito no Município;
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento.
Art. 24. As informações que puderem colocar em risco a segurança do Prefeito, Vice-Prefeito, seus cônjuges ou
companheiros e filhos serão classificadas no grau reservado e ficarão sob sigilo até o término do mandato em
exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.
Art. 25. A classificação de informação é de competência:
I - no grau ultrassecreto, das seguintes autoridades:
a) Prefeito;
b) Vice-Prefeito;
c) Controlador e Ouvidor Geral do Município;
d) Secretários Municipais e seus equivalentes;
e) Procurador Geral do Município.
II - no grau secreto, das autoridades referidas no inciso I do caput deste artigo e das autoridades máximas da
Administração Indireta;
III - no grau reservado, das autoridades referidas no inciso II do caput deste artigo e daquelas ocupantes de
cargos de confiança, acima da simbologia CDS-04.
§ 1º. A competência prevista nos incisos I e II do caput deste artigo, no que se refere à classificação como
ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, vedada a subdelegação.
§ 2º. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a competência para classificação no grau
reservado a agente público que exerça função de direção, coordenação ou chefia, vedada a subdelegação.
Art. 26. A informação ou documento em poder dos órgãos e entidades públicas poderão ser classificadas como
ultrassecreto, secreto ou reservado.
§ 1º Os prazos máximos e improrrogáveis de restrição de acesso, conforme a classificação prevista no caput
deste artigo, vigoram a partir da data de produção e são os seguintes:
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I - Ultrassecreto: 25 (vinte e cinco) anos;
II - Secreto: 15 (quinze) anos;
III - Reservado: 5 (cinco) anos.
§ 2º. As informações e documentos que puderem colocar em risco a segurança do Prefeito e Vice-Prefeito do
Município, e respectivos cônjuges e filhos serão classificados como reservados e ficarão sob sigilo até o término
do prazo inicial de classificação, ou do último mandato, em caso reeleição, prevalecendo sempre o prazo maior.
§ 3º. Alternativamente, aos prazos previstos no § 1º poderão ser estabelecidos como data final de restrição de
acesso a ocorrência de determinado evento, desde que, este, ocorra antes do transcurso do prazo máximo de
classificação indicado.
§ 4º. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação
ou documento tornar-se-á, automaticamente, de acesso público irrestrito.
§ 5º. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser adotado o critério menos
restritivo possível, considerando:
I - o teor, e, o interesse público da informação ou documento;
II - a gravidade do risco ou dano a segurança da sociedade e do Estado; e
III - a imprescindibilidade do sigilo.
SEÇÃO II
DOS PROCEDIMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
Art. 27. A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em Termo de
Classificação, conforme modelo contido no Anexo III deste Decreto, contendo:
I - o grau de sigilo;
II - o assunto sobre o qual versa a informação;
III - o tipo de documento;
IV - a data da produção do documento;
V - a indicação do(s) dispositivo(s) legal(is) que fundamenta(m) a classificação;
VI - o fundamento ou as razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no artigo 23;
VII - a indicação do prazo de sigilo, contado em anos, ou do evento que defina o seu termo final;
VIII - a data da classificação;
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IX - a identificação da autoridade que classificou a informação.
§ 1º. O Termo de Classificação seguirá anexo à informação.
§ 2º. A decisão referida no caput deste artigo será mantida no mesmo grau de sigilo que a informação classificada.
Art. 28. A autoridade ou o agente público que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto deverá
encaminhar cópia do Termo de Classificação à Comissão Municipal de Acesso à Informação, no prazo de 30
(trinta) dias, contado da decisão de classificação ou de sua ratificação.
Art. 29. Na hipótese de documento que contenha informações classificadas em diferentes graus de sigilo, será
atribuído ao documento tratamento do grau de sigilo elevado, ficando assegurado o acesso às partes não
classificadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo.
SEÇÃO III
DA DESCLASSIFICAÇÃO E REAVALIAÇÃO DA INFORMAÇÃO CLASSIFICADA EM GRAU DE
SIGILO
Art. 30. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade
hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, para desclassificação ou redução do prazo de
sigilo.
§ 1º. Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, deverá ser observado:
I - o prazo máximo de restrição de acesso à informação;
II - o prazo máximo de 4 (quatro) anos para revisão de ofício das informações classificadas no grau ultrassecreto
ou secreto;
III - a permanência das razões da classificação;
IV - a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da informação.
§ 2º. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo
inicial a data de produção da informação.
Art. 31. O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e
entidades municipais independentemente de existir prévio pedido de acesso à informação.
Parágrafo único. O pedido de que trata o caput deste artigo deverá ser endereçado ao Serviço de Informação ao
Cidadão, que o encaminhará à autoridade classificadora, a qual proferirá sua decisão no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 32. Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela autoridade classificadora, o requerente
poderá apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da respectiva decisão, à Comissão
Municipal de Acesso à Informação.
Art. 33. É dever do Município controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus
órgãos e entidades, assegurando a sua proteção contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação
não autorizados.
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Art. 34. As informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, mesmo após eventual desclassificação,
serão definitivamente preservadas, observados os procedimentos de restrição de acesso enquanto vigorar o prazo
da classificação.
Art. 35. As informações classificadas como reservadas, após o término do prazo de classificação ou em caso de
eventual desclassificação, assim como, as informações que não forem objeto de classificação e as informações
pessoais serão preservadas pelo prazo indicado na tabela de temporalidade específica de cada órgão ou entidade
municipal.
Art. 36. Não poderá ser negado acesso às informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos
fundamentais.
Art. 37. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo ficarão
restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la, sem prejuízo das atribuições de agentes públicos
autorizados por lei.
Parágrafo único. O acesso à informação classificada como sigilosa cria, para aquele que a obteve, a obrigação de
resguardar o sigilo.
Art. 38. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade referida no caput do artigo 2º, adotará as providências
necessárias para que o pessoal a ela subordinado conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de
segurança para tratamento de informações classificadas em qualquer grau de sigilo.
Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que em razão de qualquer vínculo com o Poder
Público, executar atividades de tratamento de informações classificadas, adotará as providências necessárias para
que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das
informações.
CAPÍTULO V
DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Art. 39. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.
Art. 40. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelos órgãos e
entidades:
I - serão de acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que se referirem,
independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 (cem) anos, contado da data de sua
produção;
II - poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou consentimento expresso
da pessoa a que se referirem.
Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este
artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo
único do artigo 20 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei Federal nº 9.278, de 10 de maio de
1996.
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Art. 41. O pedido de acesso a informações pessoais por terceiros deverá estar acompanhado de:
I - comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso II do caput do artigo 40, por meio de
procuração;
II - demonstração do interesse pela recuperação de fatos históricos de maior relevância, observados os
procedimentos previstos no artigo 40; ou
III - demonstração da necessidade do acesso à informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para
a proteção do interesse público e geral preponderante.
Art. 42. O acesso a informações pessoais por terceiros ficará condicionado à assinatura de termo de
responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização, bem como
sobre as obrigações a que se submeterá o requerente.
§ 1º. A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que fundamentaram a
autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa.
§ 2º. Aquele que obtiver acesso a informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu uso indevido,
na forma da lei.
CAPÍTULO VI
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 43. Constituem condutas ilícitas que ensejam a responsabilização do agente público:
I - recusar-se, imotivadamente, a fornecer informação requerida nos termos deste Decreto, retardar
deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou
imprecisa;
II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente,
informação que se encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre a qual tenha conhecimento em razão do
exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;
III - agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação;
IV - divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido à informação classificada em grau de
sigilo ou à informação pessoal;
V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou, ainda, para fins de ocultação de ato
ilegal cometido por si ou por outrem;
VI – ocultar da revisão de autoridade superior competente, informação classificada em grau de sigilo para
beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros;
VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos
humanos por parte de agentes do Estado.
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§ 1º. Atendidos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas
no caput deste artigo serão apuradas e punidas na forma da legislação em vigor.
§ 2º. Pelas condutas descritas no caput deste artigo, poderá o agente público ou o prestador de serviço público
responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.429, de 02 de
junho de 1992.
Art. 44. O agente público que tiver acesso a documentos, dados ou informações sigilosos ou pessoais, nos
termos deste Decreto, é responsável pela preservação de seu sigilo, ficando sujeito às sanções administrativas,
civis e penais previstas na legislação, em caso de eventual divulgação não autorizada.
Art. 45. Os agentes responsáveis pela custódia de documentos e informações sigilosos ou pessoais sujeitam-se às
normas referentes ao sigilo profissional, em razão do ofício, e ao seu código de ética específico, sem prejuízo das
sanções legais.
Art. 46. Os órgãos e entidades municipais respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da
divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a
apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, à pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que em razão de qualquer vínculo com o Poder Público, de qualquer natureza, tenha acesso a
informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.
CAPÍTULO VII
DO MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI
Art. 47. Caberá à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município fiscalizar o cumprimento das normas relativas
ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos deste Decreto.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 48. Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes
necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações.
Art. 49. Para garantir a efetividade da proteção das informações consideradas imprescindíveis à segurança da
sociedade ou do Estado, os órgãos e entidades municipais deverão realizar estudos e avaliações sobre a
necessidade de classificação das informações por eles detidas ou armazenadas em ultrassecretas, secretas ou
reservadas, o que poderá ser feito inclusive quando da apresentação de pedido de acesso à informação, hipótese
em que o prazo de resposta será suspenso pela autoridade máxima dos órgãos e entidades públicas mencionadas
no artigo 2º deste Decreto até a deliberação final quanto à classificação.
Art. 50. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Crato-CE, Gabinete do Prefeito, em 15 de março de 2018.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal
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ANEXO I
FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE ACESSO À INFOMAÇÃO
DADOS DO REQUERENTE - OBRIGATÓRIOS
Nome Completo: _____________________________________________________________
CPF: ___________________________________________
Data de nascimento: _______/______/_______

Escolaridade

E-mail: _________________________________________________
Telefone (DDD + número): (
(

) _____________________________
) ___________________________

Dados do requerente – não obrigatórios
Endereço: ___________________________________________________________________________
Cidade: ______________________ Estado: _______
CEP: _______________
Dados do requerente – não obrigatórios
ATENÇÃO: Os dados não obrigatórios serão utilizados apenas de forma agregada e para fins estatísticos.
Especificação do pedido de acesso à informação
Direcionamento (Secretaria ou Órgão): _________________________________________________
Forma da resposta:
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Correspondência eletrônica
(e-mail)
Telefone

(com custo)

pessoalmente

Assunto: ______________________________________________________________
Especificação do pedido:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Número do Protocolo: __________________________
Senha: _________________________________
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ANEXO II
FORMULÁRIO PARA RECURSO
DADOS DO REQUERENTE
Nome:_____________________________________________________________________
CPF: ___________________________
Endereço físico*: ____________________________________________________________
Cidade*: ___________________________ Estado*: ___________________
CEP*: __________________
Endereço eletrônico (e-mail)*:_________________________________________________
Telefone (DDD + número)*: (

) ______________________________
(

) ______________________________

* Informar apenas em caso de mudança ou imprecisão dos dados cadastrais informados no pedido de acesso à
informação original.
Dados do pedido de acesso à informação original
Protocolo (NUP)*: _________________________
Data do pedido: ____________________________
Data da resposta: ___________________________
* informação é obrigatória
RECURSO
Instância do recurso:
1ª instância – Autoridade superior à
que proferiu a decisão.

2ª instância – Autoridade máxima
do órgão/entidade.

3ª instância – CGU

Motivo do recurso:
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Data da classificação (início/fim) não informada

Informação recebida por meio diferente do solicitado

Justificativa do Recurso:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Página 206 de 231
Palácio Alexandre Arraes │ Largo Júlio Saraiva S/N │ Centro │ Crato/CE │ CEP: 63100-970
Telefone: (88) 3521 9600 │ www.crato.ce.gov.br | controladoria@crato.ce.gov.br

C ONTR OLAD ORI A E OU VID OR IA G ER A L D O MU NIC Í PI O

ANEXO III

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO
ÓRGÃO/ENTIDADE:
GRAU DE SIGILO:
CATEGORIA:
TIPO DE DOCUMENTO:
DATA DE PRODUÇÃO:
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO:
RAZÕES PARA A CLASSIFICAÇÃO:

PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:
DATA DE CLASSIFICAÇÃO:
AUTORIDADE CLASSIFICADORA:

Nome:
Cargo:
Nome:

DESCLASSIFICAÇÃO em
(quando aplicável)

/

/
Cargo:
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Nome:
RECLASSIFICAÇÃO em
(quando aplicável)

/

/
Cargo:
Nome:

REDUÇÃO DE PRAZO em
(quando aplicável)

/

/
Cargo:
Nome:

PRORROGAÇÃO DE PRAZO em
(quando aplicável)

/

/
Cargo:

____________________________________________________________________
ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA

____________________________________________________________________
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCLASSIFICAÇÃO
____________________________________________________________________
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO
____________________________________________________________________
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO
____________________________________________________________________
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO DE PRAZO

6.27.
DECRETO Nº 1605002/2018 - GP
CRATO-CE, 16 DE MAIO DE 2018.
EMENTA: Institui o Manual de Rotina acerca da
concessão de vantagens, incentivos, renúncias, cessões e
doações, e, adota outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO, Estado do Ceará, no de suas atribuições legais e consoante o que
determina a Lei Orgânica do Município;
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CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar e normatizar a rotina para as deliberações do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável acerca da concessão de vantagens, incentivos, renúncias,
cessões e doações no âmbito do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que deve ser dada a maior celeridade, segurança e transparência à tramitação dos processos
administrativos deliberados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável;
CONSIDERANDO os princípios da eficiência, do interesse público, da moralidade, da legalidade, da ética, do
devido processo legal e da preservação do interesse público;
DECRETA:
Art. 1°. Fica instituído o Manual de Rotina dos processos administrativos deliberados pelo Conselho Municipal
de Desenvolvimento Econômico Sustentável acerca da concessão de vantagens, incentivos, renúncias, cessões e
doações com o objetivo de disciplinar e normatizar os procedimentos.
Parágrafo Único. Referido Manual de Procedimentos encontra-se anexo ao presente Decreto, do qual é parte
integrante e indissociável.
Art. 2°. O não cumprimento das normas contidas no presente Decreto, acarretará a instauração de procedimento
administrativo específico, a fim de se apurar as responsabilidades e aplicar as penalidades cabíveis.
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato, Gabinete do Prefeito, em 16 de maio de 2018.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
MANUAL DE ROTINA
1.0. Dos objetivos
1.1. Disciplinar e normatizar o processo de concessão de vantagens, incentivos, renúncias, cessões e
doações no âmbito da Administração Pública Municipal;
1.2. Promover maior agilidade, transparência, eficiência e eficácia no acompanhamento das ações;
1.3. Otimizar a rotina dos procedimentos administrativos resultantes das deliberações do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, objetivando organizar e estabelecer atividades
mínimas a serem observadas.
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2.0. Dos Procedimentos
Sem prejuízos das atribuições estabelecidas por normas organizacionais do município, à Controladoria e
Ouvidoria Geral do Município – COGM, recomenda a adoção dos seguintes procedimentos:
2.1. Dos procedimentos a serem adotados pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável:
2.1.1. Deliberar acerca da concessão de vantagens, incentivos, renúncias, cessões e doações no âmbito
da Administração Pública Municipal.
2.2. Dos procedimentos a serem adotados pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento
Econômico Sustentável - SMTDES:
2.2.1. Analisar a viabilidade da concessão de vantagens, incentivos, renúncias, cessões e doações no
âmbito da Administração Pública Municipal;
2.2.2. Deferir ou indeferir o processo de concessão, segundo critérios pré-estabelecidos;
2.2.3. Juntar os documentos comprobatórios e justificativas;
2.2.4. Encaminhar o processo, via Ofício, para a Procuradoria Geral do Município - PGM, para
emissão de parecer.
2.3. Dos procedimentos a serem adotados pela Procuradoria Geral do Município - PGM:
2.3.1. Analisar e verificar, os documentos;
2.3.2. Emitir parecer e se manifestar quanto a legalidade do feito;
2.3.3. Solicitar esclarecimentos e correções necessárias;
2.3.4. Encaminhar o processo para a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - COGM.
2.4. Dos procedimentos a serem adotados pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - COGM:
2.4.1. Analisar quanto à instrução correta do feito e se o mesmo atende às formalidades legais
exigidas;
2.4.2. Solicitar esclarecimentos e correções necessárias;
2.4.3. Encaminhar o processo ao Gabinete do Prefeito - GP.
2.5. Dos procedimentos a serem adotados pelo Gabinete do Prefeito:
2.5.1. Elaborar análise conclusiva, após o processo estar devidamente instruído sobre os aspectos
legais e formais para encaminhamentos devidos;
2.5.2. Publicar os atos, quando se fizerem necessários;
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2.5.3. Devolver o processo para Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico
Sustentável.
3.0. Base Legal e Regulamentar
3.1. O presente Decreto encontra amparo na Lei Municipal nº 3.253/2017, de 01 de março de 2017, que
institui a estrutura organizacional do Poder Executivo do Município do Crato e dá outras providencias;
no Decreto Municipal n° 2103001/2017, de 21 de março de 2017, que estabelece critérios à concessão
da gratificação de execução de trabalho relevante, técnico ou científico para servidores; e na Lei
Municipal n° 3.419/2018, de 06 de abril de 2018, que cria a Secretaria Municipal de Turismo e
Desenvolvimento Econômico Sustentável.

6.28.
DECRETO Nº 1605003/2018 - GP
CRATO-CE, 16 DE MAIO DE 2018.
EMENTA: Regulamenta o disposto nos artigos 114 ao
121 da Lei Municipal nº 917, de 29 de novembro de 1971, e
adota outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO, Estado do Ceará, no de suas atribuições legais e consoante
o que determina a Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO o que dispõe na Lei Municipal nº 917, de 29 de novembro de 1971, que cria o Estatuto do
Funcionário Público do Município do Crato, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de se fixar orientação normativa relativa à concessão de férias a servidores
públicos municipais;
CONSIDERANDO, a necessidade de que anualmente, os funcionários e servidores usufruam efetivamente,
suas férias, regulamentares;
DECRETA:
Art. 1º. Ao servidor público da Administração direta e indireta fica assegurado o direito ao gozo de 30 (trinta)
dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe imediato.
§ 1°. Por absoluta necessidade do serviço, desde que haja concordância do servidor, as férias poderão ser
usufruídas em até 3 (três) períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 (quatorze) dias corridos e os
demais não poderão ser inferiores a 5 (cinco) dias corridos, cada um.
§ 2°. Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior os servidores que são regidos por legislação específica.
§ 3°. O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das
férias a que tiver direito e ao incompleto, este último na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo
exercício, ou fração superior a 14 (quatorze) dias.
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§ 4°. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório.
Art. 2º. Anualmente, a chefia de cada unidade organizará, no mês de dezembro, a escala de férias para o ano
seguinte, que poderá ser alterada de acordo com as conveniências do serviço.
Art. 3º. A escala de férias será organizada de modo a manter a continuidade dos serviços, atendidas as
peculiaridades de cada atividade.
§ 1º. O número máximo mensal de servidores em gozo de férias não poderá exceder a 15% (quinze por cento)
do total de servidores de cada unidade.
§ 2º. As férias cadastradas somente poderão ser interrompidas ou alteradas por absoluta necessidade de serviço
ou motivo justo comprovado, devidamente justificado.
§ 3°. Para cumprimento da escala de férias, a chefia de cada unidade, mediante aviso, dará ciência aos servidores
do início do respectivo período de descanso.
Art. 4º. A chefia de cada unidade zelará pelo cumprimento da escala de férias e será responsável pela efetiva
fruição dos períodos de férias na conformidade nela prevista.
Art. 5º. Fica proibida a acumulação de férias.
§ 1°. As férias relativas a exercícios anteriores à publicação deste Decreto, referentes a períodos acumulados
serão obrigatoriamente usufruídas, ficando vedada sua interrupção ou alteração por necessidade de serviço ou
outro motivo justo.
§ 2°. O município não pagará indenização integral referente a férias não usufruídas, exceto os casos previstos no
§ 3° do Art. 1° deste Decreto.
Art. 6º. Os servidores cedidos para prestar serviços a outros entes ou órgãos públicos, com ou sem prejuízo dos
vencimentos, terão seu direito às férias regido pela legislação municipal, especialmente quanto à sua aquisição,
gozo e vedação de acumulação.
§ 1º. Incumbirá à unidade de recursos humanos da unidade de origem comunicar ao órgão cessionário os
períodos de férias do servidor a serem usufruídos durante o período do afastamento, bem como controlar e
manter os respectivos registros.
§ 2º. Incumbirá também à unidade de recursos humanos da unidade de origem comunicar ao secretário ou à
autoridade equiparada do órgão, qualquer irregularidade na fruição dos períodos de férias dos servidores
afastados, para adoção das providências necessárias à sua regularização.
§ 3º. Na hipótese de as férias não serem regularizadas na forma estabelecida pela Administração Municipal, o
afastamento será cessado, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 7º. A acumulação de férias, a organização ou alteração da escala de férias e o gozo de férias em
desconformidade com o disposto neste Decreto caracterizará infração disciplinar, incumbindo aos secretários ou
autoridades equiparadas a adoção das providências necessárias à aplicação das penalidades cabíveis às chefias das
unidades, à chefia da unidade de recursos humanos e aos servidores interessados, conforme o caso.
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Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato, Gabinete do Prefeito, em 16 de maio de 2018.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal

6.29.
DECRETO N° 1806001/2018 – GP
CRATO/CE, 18 DE JUNHO DE 2018
EMENTA: Regulamenta a Lei Municipal nº 3.427/2018,
institui a Comissão Municipal de Publicização, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO, no uso de suas atribuições legais, e conforme o inciso XI, do art.
64, da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.427/2018, de 17 de maio de 2018, que dispõe sobre a qualificação de
entidades como Organizações Sociais, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de instituir a Comissão Municipal de Publicização do Município do Crato,
previsto no Art. 18 da Lei supramencionada;
CONSIDERANDO a importância de se estabelecer procedimento objetivo e impessoal para a qualificação de
entidades como organizações sociais e para a celebração de contrato de gestão;
CONSIDERANDO a natureza do contrato de gestão e as atribuições da Comissão Permanente de Seleção,
instituída pelo Decreto Municipal nº 2605001/2017, de 26 de maio de 2017, responsável pelos procedimentos de
seleção de entidades privadas para firmar parcerias com o Município do Crato;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento Geral de Qualificação e Contratação das Organizações Sociais no âmbito
da Administração Direta e Indireta do Município do Crato.
CAPÍTULO II
DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
Seção I
Dos Requisitos para a Qualificação
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Art. 2º. O pedido de qualificação como Organização Social deverá ser encaminhado à Comissão Permanente de
Seleção, instituída pelo Decreto Municipal nº 2605001/2017, de 26 de maio de 2017, por meio de requerimento
escrito, acompanhado dos documentos que comprovem:
I - ato constitutivo, devidamente registrado, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no
desenvolvimento das próprias atividades;
c) funcionamento, contínuo e efetivo, nos últimos 3 (três) anos;
d) previsão expressa da entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de
administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições
normativas e de controle básicas previstas na Lei Municipal nº 3.427/2018;
e) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do Poder Público e de
membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;
f) composição e atribuições da diretoria;
g) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Município, dos relatórios financeiros e do relatório
de execução do contrato de gestão;
h) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;
i) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em
razão de desligamento, retirada ou falecimento do associado ou membro da entidade;
j) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinadas, bem
como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao
patrimônio de outra Organização Social qualificada no âmbito do Município, da mesma área de atuação, ou ao
patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por
estes alocados.
§ 1º. Na hipótese de a entidade pleiteante da habilitação como Organização Social existir há mais de 5 (cinco)
anos, contados da data da publicação da Lei Municipal nº 3.427/2018, fica estipulado, o prazo de 2 (dois) anos
para a adaptação das normas do respectivo Estatuto ao disposto em seu artigo 3º, incisos I a VII da Lei
Municipal nº 3.427/2018.
§ 2º. No caso do parágrafo anterior, a entidade pleiteante deverá apresentar quando da apresentação do pedido
de qualificação, seu projeto de alteração do Estatuto, na forma do artigo 3º, incisos I a VII da Lei Municipal nº
3.427/2018, firmando compromisso pela alteração estatutária no prazo legal.
Seção II
Do Procedimento para a Qualificação
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Art. 3º. A competência para analisar sobre os requerimentos de qualificação das organizações sociais no âmbito
do Município do Crato será da Comissão Permanente de Seleção, instituída pelo Decreto Municipal nº
2605001/2017, de 26 de maio de 2017.
Parágrafo único. Será designado um representante do Órgão Público Municipal da área de atividade prevista no
artigo 1º da Lei Municipal nº 3.427/2018 para analisar e opinar sobre o requerimento previsto no caput do
artigo.
Art. 4º. A Comissão Permanente de Seleção, autuará o requerimento e emitirá parecer no prazo de 15 (quinze)
dias úteis da data do protocolo, quanto ao preenchimento dos requisitos formais para a qualificação.
Art. 5º. Emitido o parecer, o processo será submetido à apreciação da Comissão Municipal de Publicização,
conforme previsto no capítulo VI deste Decreto.
§ 1º. A decisão que deferir ou indeferir o pedido de qualificação será publicada no Diário Oficial do Município
do Crato.
§ 2º. Sendo a manifestação da Comissão Municipal de Publicização favorável ao pleito, o expediente será
encaminhado ao Chefe do Poder Executivo para o ato de qualificação da entidade, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis após o recebimento da documentação.
§ 3º. Em caso de indeferimento pela não qualificação da entidade, deverá ser publicado pronunciamento
fundamento no Diário Oficial do Município.
§ 4º. O pedido de qualificação será indeferido:
I - nos casos em que não se enquadre, quanto ao seu objeto social, nas áreas previstas no artigo 1º da Lei
Municipal nº 3.427/2018;
II - nos casos de não atendimento aos requisitos estabelecidos nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei Municipal nº
3.427/2018 e Art. 2° deste Decreto;
III - apresente a documentação discriminada no artigo 2º deste Decreto de forma incompleta.
§ 5º. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso III, do § 4º deste artigo, a Comissão competente abrirá o prazo de
até 10 (dez) dias para a complementação dos documentos exigidos.
§ 6º. A pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, cujo pedido for indeferido, poderá requerer
novamente a qualificação, a qualquer tempo, desde que atendidas as normas constantes da Lei Municipal nº
3.427/2018, bem como do presente Decreto.
Art. 6º. Qualquer alteração da finalidade ou do regime de funcionamento da organização, que implique mudança
das condições que instruíram sua qualificação, deverá ser comunicada, com a devida justificativa, imediatamente,
à Comissão Permanente de Seleção, sob pena de cancelamento da qualificação, após publicação no Diário Oficial
do Município.
Art. 7º. As entidades que forem qualificadas como Organizações Sociais estarão aptas a assinar contrato de
gestão com o Poder Público Municipal e a absorver a gestão e execução de atividades e serviços públicos e de
interesse público nos termos da Lei Municipal nº 3.427/2018, mediante celebração de contrato de gestão.
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CAPÍTULO III
DO CONTRATO DE GESTÃO
Seção I
Das Cláusulas Necessárias do Contrato de Gestão
Art. 8º. O contrato de gestão celebrado pelo Município, por intermédio da Secretaria Municipal competente,
conforme sua natureza e objeto, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e
da entidade contratada e será publicado na íntegra no Diário Oficial do Município.
Parágrafo único. Poderá figurar como interveniente no contrato de gestão entidade integrante da
Administração Indireta do Município.
Art. 9º. Na elaboração do contrato de gestão devem ser observados os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho, estipulação das metas a serem atingidas e respectivos prazos de
execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados,
mediante indicadores de qualidade e produtividade;
II - estipulação dos limites e critérios para a despesa com a remuneração e vantagens de qualquer natureza a
serem percebidas pelos dirigentes e empregados das Organizações Sociais, no exercício de suas funções;
III - disponibilidade permanente de documentação para auditoria do Poder Público;
IV - o prazo de vigência do contrato e condições para renovação;
V - o orçamento, o cronograma de desembolso e as fontes de receita para a sua execução;
VI - discriminação dos bens públicos cujo uso será permitido à Organização Social quando houver;
VII - em caso de rescisão do contrato de gestão, do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram
destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou
desqualificação da entidade, ao patrimônio de outra Organização Social qualificada no âmbito do Município de
Crato, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do Município do Crato, na proporção dos recursos e bens
por este alocados.
Parágrafo Único. O Secretário Municipal da Pasta competente deverá definir as demais cláusulas necessárias
dos contratos de gestão de que for signatário, atendidas as especificidades da área de atuação objeto de fomento,
podendo exigir, inclusive, a apresentação de demonstrações contábeis e financeiras auditadas por auditores
independentes.
Seção II
Da Convocação Pública
Art. 10. A formalização do contrato de gestão será precedida necessariamente da publicação no Diário Oficial do
Município, do ato de Convocação Pública para Parcerias com Organizações Sociais, elaborado pela secretaria da
respectiva área de atuação, da qual constarão:
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I - objeto da(s) parceria(s) que a Secretaria competente pretende firmar, com a descrição sucinta das atividades
que deverão ser executadas;
II - indicação da data-limite para que as Organizações Sociais qualificadas, manifestem expressamente seu
interesse em firmar o contrato de gestão;
III - metas e indicadores de gestão;
IV - limite máximo de orçamento previsto para realização das atividades e serviços;
V - critérios técnicos de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública;
VI - prazo, local e forma para apresentação da proposta de trabalho; e
VII - ato de designação da comissão de seleção.
Parágrafo único. As minutas do edital de convocação deverão ser previamente examinadas pela Procuradoria
Geral do Município.
Art. 11. A proposta de trabalho apresentada pela entidade deverá conter os meios e os recursos necessários à
prestação dos serviços a serem executados.
Art. 12. A data-limite referida no inciso II do Artigo 10 não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias contados da
data da publicação da Convocação Pública no Diário Oficial do Município.
Parágrafo Único. No dia seguinte à data-limite, deverá ser publicada em site oficial, a relação das entidades que
manifestaram interesse na celebração do contrato de gestão, quando houver.
Art. 13. Caso não haja manifestação de interesse por parte das Organizações Sociais regularmente qualificadas, a
Secretaria interessada em firmar a parceria poderá repetir o procedimento de convocação quantas vezes forem
necessárias.
Art. 14. Na hipótese de uma única Organização Social manifestar interesse na formalização do contrato de gestão
objeto da Convocação, e desde que atendidas as exigências relativas à proposta de trabalho, o Poder Público
poderá celebrar com essa entidade o contrato de gestão.
Art. 15. Em envelope próprio, além do certificado de qualificação, a Organização Social que haja manifestado
tempestivamente seu interesse em firmar contrato com o Município do Crato, deverá apresentar comprovação:
I - da regularidade jurídica;
II - da boa situação econômico-financeira da entidade; e
III - da experiência técnica para desempenho da atividade objeto do contrato de gestão.
Art. 16. Compete à Comissão Permanente de Seleção, instituída pelo Decreto Municipal nº 2605001/2017, de 26
de maio de 2017:
I - receber os documentos e programas de trabalho propostos no processo de seleção;
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II - analisar, julgar e classificar os programas de trabalho apresentados, em conformidade com as regras e
critérios estabelecidos no edital, bem como declarar a Organização Social vencedora do processo de seleção;
III - julgar os requerimentos apresentados no âmbito do processo de seleção e processar os recursos;
IV – dirimir, ou esclarecer eventuais dúvidas ou omissões.
Art. 17. Da sessão de abertura dos envelopes será lavrada ata circunstanciada, rubricada e assinada pelos
membros da Comissão Permanente de Seleção e pelos representantes das Organizações Sociais participantes do
processo de seleção que estiverem presentes ao ato.
Subseção I
Do Julgamento das Propostas de Trabalho
Art. 18. O processo de Julgamento das Propostas de Trabalho será iniciado pela verificação do cumprimento dos
requisitos de que trata o artigo 15 deste Decreto, referente à habilitação das Organizações Sociais.
§ 1º. A habilitação far-se-á com a verificação sucessiva, partindo daquele que obtiver a maior nota, de que o
participante comprova os requisitos do referido artigo 15.
§ 2º. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o melhor classificado na fase de julgamento será
declarado vencedor.
§ 3º. Caso, restem desatendidas as exigências de qualificação e habilitatórias à seleção, a Comissão examinará os
documentos dos candidatos subsequentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
um que atenda ao edital, sendo declarado vencedor.
Art. 19. No julgamento dos programas de trabalho propostos, serão observados os critérios definidos no edital,
conforme índices de pontuação expressamente determinados.
Art. 20. A avaliação das propostas apresentadas pelas organizações da sociedade civil terá caráter eliminatório e
classificatório.
§ 1º. As propostas a que se refere o caput devem guardar conformidade com o edital e conter as seguintes
informações:
I - a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto;
II - as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das
metas;
III - os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
IV - o valor global.
§ 2º. Será considerado vencedor do processo de seleção o programa de trabalho proposto que obtiver a maior
pontuação na avaliação, assim considerada a média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da
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Comissão de Seleção em relação a cada um dos critérios definidos no edital, ao qual deverá ficar objetivamente
vinculada.
§ 3°. A entidade proponente que não observar o disposto no § 1º será eliminada do processo seletivo.
Art. 21. O resultado do julgamento declarando a Organização Social vencedora do processo de seleção será
proferido dentro do prazo estabelecido no edital e publicado no Diário Oficial do Município do Crato.
Parágrafo Único. A partir da divulgação do resultado caberá Recurso à Comissão, no prazo de 3 (três) dias,
excluindo-se o dia da divulgação e incluindo-se o do vencimento.
Art. 22. Decorridos os prazos sem a interposição de recursos ou após o seu julgamento, a Organização Social
vencedora será considerada apta a celebrar o contrato de gestão.
Subseção II
Formalização do Contrato de Gestão
Art. 23. Após o processo seletivo, antes da assinatura do respectivo instrumento, o contrato de gestão deverá ser
aprovado, em sua redação final:
I - pelo titular da Secretaria da respectiva área de atuação; e
II - pelo Conselho de Administração da Organização Social, ou órgão equivalente no caso do mesmo ainda não
ter sido constituído.
Art. 24. A Secretaria competente providenciará a publicação do extrato do contrato de gestão, após sua
assinatura, no Diário Oficial do Município.
Parágrafo único. A Secretaria competente deverá, ainda, disponibilizar, em meio eletrônico, as metas e os
indicadores de desempenho pactuados, devidamente atualizados, no Portal da Prefeitura do Município do Crato
na Internet.
CAPÍTULO IV
DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
Art. 25. A execução do contrato de gestão celebrado por Organização Social será fiscalizada pelo órgão da área
de atuação correspondente a atividade fomentada.
§ 1º. A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público supervisora signatária do
contrato ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público,
relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas
com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.
§ 2º. Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão serão analisados, periodicamente, por
Comissão de Avaliação indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas
de notória capacidade e adequada qualificação.
§ 3º. A Comissão de Avaliação deverá encaminhar a autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a
avaliação procedida.
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Art. 26. O balanço e demais prestações de contas da Organização Social devem, necessariamente, ser publicados
no Diário Oficial do Município.
CAPÍTULO V
DO FOMENTO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS
Repasse dos Recursos
Art. 27. As entidades qualificadas como organizações sociais são declaradas como entidades de interesse social,
para todos os efeitos legais.
Art. 28. Às Organizações Sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao
cumprimento do contrato de gestão.
§ 1º. São assegurados às Organizações Sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações
financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.
§ 2º. Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão, parcela de
recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade
pela Organização Social.
§ 3º. Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação e/ou
chamamento público, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão.
Art. 29. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as organizações sociais, com ônus
para a origem.
§ 1º. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem
pecuniária que vier a ser paga pela Organização Social.
§ 2º. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por Organização Social a servidor
cedido com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício
de função temporária de direção e assessoria.
§ 3º. O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer jus no órgão de origem, conforme previsão
no Contrato de Gestão.
Art. 30. As Organizações Sociais poderão captar, com responsabilidade própria, recursos privados para a
execução dos contratos de gestão.
CAPÍTULO VI
DA DESQUALIFICAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
Art. 31. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como Organização Social quando
constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.
Parágrafo único. As Secretarias Municipais competentes nas áreas de atuação referidas no artigo 1º da Lei
Municipal nº 3.427/2018, iniciarão o procedimento para desqualificação da Organização Social, nas hipóteses
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elencadas neste Decreto, dirigindo-o, para fins de aprovação de decisão conclusiva, à Comissão Municipal de
Publicização.
Art. 32. A desqualificação ocorrerá quando a entidade:
I - deixar de preencher os requisitos que originariamente deram ensejo à sua qualificação;
II - não adaptar, no prazo legal, seu estatuto às exigências dos incisos I a IV do artigo 3º da Lei Municipal nº
3.427/2018;
III - causar rescisão do contrato de gestão firmado com o Poder Público Municipal;
IV - dispuser de forma irregular dos recursos, bens ou servidores públicos que lhe forem destinados;
V - descumprir as normas estabelecidas na Lei Municipal nº 3.427/2018, neste Decreto ou na legislação
municipal a qual deva ficar adstrita.
Art. 33. Caberá à Secretaria competente, dependendo da área de atuação da entidade desqualificada, dar efeitos
ao ato de desqualificação da organização social, o qual implicará:
I – rescisão do contrato de gestão firmado com o poder Público Municipal;
II – reversão dos bens cujo uso tenha sido permitido pelo Município;
III – reversão do saldo remanescente de recursos financeiros entregues à utilização da Organização Social; e
IV – cessação do direito de requerer nova qualificação.
§ 1º. As medidas previstas nos incisos I a IV deste artigo são cumuláveis, sem prejuízo das sanções contratuais,
penais e civis aplicáveis.
§ 2º. A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa,
respondendo os dirigentes da Organização Social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos
decorrentes de sua ação ou omissão.
§ 3º. a medida prevista no inciso IV deste artigo, durará até que seja promovida a reabilitação da entidade
desqualificada perante a Comissão Municipal de Publicização, que somente poderá concedê-la se reunidos
cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Decurso de 05 (cinco) anos contados da publicação do ato de desqualificação;
b) Ressarcimento dos prejuízos causados pelo contrato à Administração;
c) Preenchimento dos requisitos legais e regulamentares da nova habilitação.
CAPÍTULO VII
DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PUBLICIZAÇÃO
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Art. 34. Fica instituída a Comissão Municipal de Publicização, como órgão de decisão superior, com as seguintes
competências:
I – Decidir sobre o requerimento de qualificação das Organizações Sociais no âmbito da Administração Pública
Municipal, autuado e analisado pela Comissão referida no art. 3º deste Decreto; e
II – Decidir sobre o pedido de desqualificação da Organização Social, observado o disposto na Lei e no Decreto
Municipal, assim como no respectivo Contrato de Gestão, com indicação do fundamento legal que motivou o
ato.
Art. 35. A Comissão Municipal de Publicização tem a seguinte composição:
I – Chefe de Gabinete;
II – Controlador e Ouvidor Geral;
III – Procurador Geral do Município;
IV – Secretário Municipal da Finanças e Planejamento;
V – Secretário Municipal de Administração.
§ 1º. Os membros referidos nos incisos I a V, são natos.
§ 2º. Participará, ainda, da Comissão Municipal de Publicização o representante do Órgão Público Municipal da
área de atividade prevista no artigo 1º da Lei Municipal nº 3.427/2018, que esteja afetada ao processo de
qualificação em análise, com direito a voto.
§ 3º. A presidência da referida Comissão será exercida pelo Chefe de Gabinete do Município do Crato.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 36. A Organização Social fará publicar, no prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato de
gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para contratação de obras, serviços e
empregados, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público.
Art. 37. A Organização Social que absorver atividades de entidade municipal na área de saúde deverá considerar
no contrato de gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os princípios do Sistema Único de Saúde,
expressos no Art. 198 da Constituição Federal, e no Art. 7° da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, ou
normatizações posteriores substitutivas.
Art. 38. O contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes, bem como pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato de gestão, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização do contrato de
gestão pelo órgão interessado.
Art. 39. Os prazos previstos nesse Decreto poderão ser prorrogados com a devida justificativa.
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Art. 40. A Organização Social, qualificada nos termos da Lei Municipal nº 3.427/2018, poderá adotar a
identificação “OS”.
Art. 41. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal do Crato, Gabinete do Prefeito, em 18 de junho de 2018.
JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL
Prefeito Municipal
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto sobre a estrutura organizacional, funcional e competências dos órgãos do
Município de Crato-CE, consideradas as informações coletadas, buscamos levar informações
concernentes às atividades desenvolvidas e executadas pelo Município, visando sempre a proporcionar
o contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos ofertados a todos os cidadãos, objetivo
maior do interesse público.
Consideramos, assim, concluída esta primeira edição do Manual da Atual Estrutura
Organizacional e Funcional dos Procedimentos Administrativos do Município de Crato/CE, desejando
que possibilite, efetivamente, contribuir numa melhoria constante das ações administrativas ofertadas
pelos gestores e agentes públicos municipais, promovendo agilidade e eficácia no desempenho de suas
atribuições.
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9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES
9.1. ANEXO I – Órgãos Federais:
SETOR

SIGLA

TELEFONE

Tribunal de Contas da União

TCU

(61) 3316-7222

Justiça Federal Ceará

JF-CE

(85) 3521-2500

Tribunal Regional Federal da 5ª
Região

TRF5

(81) 3425-9000

Ministério Público Federal

MPF

(61) 3105-5100

Ministério da Transparência,
Fiscalização e ControladoriaGeral da União

CGU

(85) 3878-3800
(85) 3878-3822
(85) 3878-3824 Fax

ENDEREÇO
SAFS Quadra 4, Lote 1 – Brasília/DF –
CEP 70042-900
Praça Murilo Borges, Centro –
Fortaleza/CE – CEP 60035-210
Cais do Apolo S/N – Edifício Ministro
Djaci Falcão Bairro do Recife –
Recife/PE – CEP 50030-908
SAF Sul Quadra 4, Conjunto C –
Brasília/DF – CEP 70050-900
Rua Barão de Aracati, 909, 8º andar –
Bairro Aldeota – Fortaleza/CE – CEP:
60115-081

E-MAIL

SÍTIO

-

https://portal.tcu.gov.br

-

https://www.jfce.jus.br

-

https://www.trf5.jus.br

-

http://www.transparencia.mpf.mp.br

cguce@cgu.gov.br

http://www.cgu.gov.br
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9.2. ANEXO II – Órgãos Estaduais:
SETOR

SIGLA

TELEFONE

Tribunal de Contas do Ceará

TCE

(85) 3488-5900

Tribunal de Justiça do Ceará

TJCE

(85) 3207-7000
(88) 3521-4323
(85) 3252-6710
Ministério Público do Ceará

MPCE
(88) 3523-5672

Controladoria e Ouvidoria Geral
do Estado

CGE

(85) 3101-3467

ENDEREÇO
Rua Sena Madureira, 1047 – CEP:
60055-080 – Fortaleza/CE
Av. Gal. Afonso Albuquerque
Lima S/N. – Cambeba CEP:
60822-325 – Fortaleza/CE
Rua Álvaro Peixoto S/N,
Crato/CE, CEP: 63122-045
Rua Assunção, 1100 – José
Bonifácio CEP: 60050-011 –
Fortaleza/CE
Rua Miguel Lima Verde, 704 –
Centro, Crato/CE
Av. Gal. Afonso Albuquerque
Lima S/N – Edifício SEPLAG –
2ºandar – Cambeba –
Fortaleza/CE CEP: 60822-915

E-MAIL

SÍTIO

-

https://www.tce.ce.gov. br

-

https://www.tjce.jus.br

faleconosco@mpce.mp.br

http://www.mpce.mp.br

ouvidoria.geral@cge.ce.gov.br

http://www.cge.ce.gov.br/
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9.3. ANEXO III – Órgãos Municipais:
SETOR

SIGLA

TELEFONE

Prefeitura Municipal de Crato

PMC

(88) 3521-9600
PABX

-

Gabinete do Prefeito

GP

Ramal - 203

gabprefeito@crato.ce.gov.br

Procuradoria Geral do Município

PMG

Ramal - 207

procuradoria@crato.ce.gov.br

Controladoria e Ouvidoria Geral
do Município

COGM

Ramal - 226

Secretaria Municipal de Finanças
e Planejamento

SEFIN

Ramal - 222

Secretaria Municipal de
Administração

SEAD

Ramal - 208

administracao@crato.ce.gov.br

Secretaria Municipal de Turismo
e Desenvolvimeto Econômico
Sustentável

SETURDES

Ramal - 227

seturcrato@crato.ce.gov.br

Secretaria Municipal de Educação

SME

(88) 3523-9799
(88) 3523-1050

Rua Teodorico Teles Neto, S/N –
Mirandão

Secretaria Municipal do Trabalho
e Desenvolvimento Social

SMTDS

(88) 3521-6321

Av. Perimetral Dom Francisco,
S/N – São Miguel

smtd@crato.ce.gov.br

Secretaria Municipal de
Infraestrutura

SEINFRA

Rua José Carvalho, 346 – Centro

seinfra@crato.ce.gov.br

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento

SEMADT

(88) 3521-0051

ENDEREÇO

Palácio Alexandre Arraes – Largo
Júlio Saraiva S/N – Centro

Rua Bárbara de Alencar, 567 –
Centro

E-MAIL

SÍTIO

controladoria@crao.ce.gov.br
www.crato.ce.gov.br
sefin@crato.ce.gov.br

educacao@crato.ce.gov.br

www.crato.ce.gov.br

semac.crato@yahoo.com.br
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SETOR
Territorial

SIGLA

TELEFONE

ENDEREÇO

Secretaria Municipal de Cultura

SECULT

(88) 3523-2365

Centro Cultural do Araripe – Rua
Theopisto Abath S/N – Pinto
Madeira

Secretaria Municipal de
Segurança

SSP

(88) 3523-5232

Av. Perimetral Dom Francisco,
220 – São Miguel

Secretaria Municipal de Saúde

SMS

(88) 3586-8000
PABX

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Agrário e
Recursos Hídricos

SMDARH

Ramal - 204

Secretaria Municipal de Esporte e
Juventude

SEJU

Ramal - 203

Fundo Municipal de Previdência
Social dos Servidores de Crato

PREVICRATO

(88) 3523-3425

Rua Nelson Alencar, 444 – Centro

Sociedade Anônima de Água e
Esgoto do Crato

SAAEC

(88) 3523-2044

Avenida Teodorico Teles, 30 –
Centro

Iluminação Pública

0800 123 7070

Rua José Carvalho, 149 - Centro

Ouvidoria Geral do Município

(88) 3521-7082

Rua Santos Dumont, 104 – Centro

E-MAIL

SÍTIO

cultura@crato.ce.gov.br
ssp@crato.ce.gov.br
saude@crato.ce.gov.br

Rua Sete de Setembro, 150 – São
Miguel

desenvolvimento.agrario@crato.ce.gov.br

www.crato.ce.gov.br

sesporte.crato@crato.ce.gov.br

previcrato@gmail.com
www.crato.ce.gov.br
contato@saaeccrato.com.br

ouvidoria@crato.ce.gov.br

www.crato.ce.gov.br
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