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ÓRGÃOS DE CONTROLE
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Manual do Transporte

Normas, instruções de serviço ou instrumento 

similar, orientando, especialmente os usuários 

do sistema, quanto à correta administração, 

controle e movimentação. 

Arquivo para apresentar para os Órgãos de Controles 

SERGIPE



Nomeação dos Responsáveis dos Setores

Serviços atinentes ao controle de bens permanentes e 

almoxarifados são regularmente executados pelo setor ou 

servidor designado para realizá-los, notadamente as atividades 

de identificação, movimentação, localização e carga.

SERGIPE



Fiscal do Contrato

Recebimento da Mercadoria e Conferência  

Encarregado do Transporte coteja o material 

especificado na nota fiscal, com a nota de empenho, 

contrato, termo de referência ...

SERGIPE



Fiscal do Contrato

Recebimento da Mercadoria e Conferência  

Lei nº 8.666/93

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e

fiscalizada por um representante da Administração

especialmente designado, permitida a contratação de terceiros

para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa

atribuição.
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Fiscal do Contrato

Recebimento da Mercadoria e Conferência  

Livro de Ocorrência

SERGIPE

INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO Nº 004 - 2019 - LIVRO DE OCORRÊNCIA PARA OS FISCAIS

INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO Nº 004 - 2019 - LIVRO DE OCORRÊNCIA PARA OS FISCAIS.pdf


Validação da Nota Fiscal

Fiscal do Contrato

Atesto da Nota Fiscal

X

Recebimento da Mercadoria e Conferência  SERGIPE



Validação da Nota Fiscal

http://www.nfe.fazenda.gov.br/

Recebimento da Mercadoria e Conferência  SERGIPE

Portal da Nota Fiscal Eletrônica - Autorização de Uso.pdf


Fiscal do Contrato

Recebimento da Mercadoria e Conferência  

Validação da Nota Fiscal

Declaro, para os devidos fins de direito,

que verifiquei a existência e a validade de

NF-e _______ série ____; como também

conformidade das mercadorias ( ) ou dos

serviços ( ) com o Contrato nº _____ ou

Nota de Empenho nº _______.

Barra dos Coqueiros/SE, ____/____/___.

Nome do Servidor

SERGIPE



Fiscal do Contrato

Atesto da Nota Fiscal

Recebimento da Mercadoria e Conferência  

DECLARO QUE:

O MATERIAL FOI ENTREGUE  (      )

O SERVIÇO FOI PRESTADO   (      )

A OBRA FOI EXECUTADA       (      )

DATA: ........../........../..........

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SERGIPE



Sistema Informatizado

Situação do Banco de Dados

Setor de Transporte

SERGIPE



Setor Transporte Eficiente

SERGIPE



Setor Transporte Eficiente
SERGIPE

•controle de entrada e saída de veículos

•registro funcional dos condutores de veículos está

correto e atualizado

•veículos possuem fichas de manutenção

•controle de guarda e utilização dos veículos, com

registro de quilometragem, consumo de

combustível, lubrificação e reparo



Setor Transporte Eficiente
SERGIPE

•veículos são recolhidos diariamente à garagem do

órgão

•veículos estão sendo utilizados exclusivamente em

serviço público

•licenciamento dos veículos encontra-se em dia

•adequação da reposição de peças e equipamentos,

anotando eventuais abusos



Setor Transporte Eficiente
SERGIPE

•Termos de Responsabilidade dos Condutores

•Documentos dos Motoristas estão em dia

•Documentos dos Condutores estão em dia

•Certificados de Curso de Condutores (Categoria

D)

•fornecimento de combustível é feito através de

requisições e se obedece às normas legais



Setor Transporte Eficiente
SERGIPE

•fichas de registros dos veículos está consignado às

quilometragens por ocasião do abastecimento, para

controle do consumo

•requisição de combustível e a nota fiscal registram

a placa e a quilometragem do veículo

•requisições estão sendo assinadas pelo motorista

que recebeu o combustível e/ou lubrificante



Setor Transporte Eficiente
SERGIPE

•controles de combustíveis estão regulares e

atualizados

•controle de consumo e se o mesmo está dentro

da média



Cadastro dos Alunos - Carteirinha

Setor Transporte Escolar Eficiente
SERGIPE



PRÉ-REQUISITOS DO CONDUTOR

Transporte Escolar Eficiente
SERGIPE

•Idade superior a 21 anos.

•Habilitação para dirigir veículos na categoria D.

•Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para

transporte de alunos.

•Ter se formado em curso de Formação de Condutor de Transporte

Escolar.

• Possuir matrícula específica no Detran.

•Não ter cometido falta grave ou gravíssima nos últimos doze meses.



PRÉ-REQUISITOS DO TRANSPORTE

Transporte Escolar Eficiente
SERGIPE

•Cintos de segurança em boas condições e para todos os

passageiros.

•Uma grade separando os alunos da parte onde fica o motor.

•Seguro contra acidentes.

•Para que o transporte de alunos seja mais seguro, o ideal é

que os veículos da frota tenham no máximo sete anos de

uso.



PRÉ-REQUISITOS DO TRANSPORTE

Setor Transporte Eficiente
SERGIPE

• Registrador de velocidade (tacógrafo), que é um aparelho

instalado no painel do veículo que vai trocados todos os dias

e guardados pelo período de seis meses, porque serão

exibidos ao Detran por ocasião da vistoria especial.

•Apresentação diferenciada, com pintura de faixa horizontal

na cor amarela nas laterais e traseira, contendo a palavra

Escolar na cor preta.



IMPORTANTE

Transporte Escolar Eficiente
SERGIPE

Além das vistorias normais no Detran, o veículo que

transporta alunos precisa fazer mais duas vistorias

especiais (uma em janeiro e outra em julho), para

verificação específica dos itens de segurança para

transporte escolar.



Cadastro dos Alunos - Carteirinha

Transporte Escolar Eficiente
SERGIPE



Transporte Escolar Eficiente

MDE – FUNDEB – PNATE –

SALÁRIO EDUCAÇÃO
Art. 10 da Resolução 243/2007 TCE-SE

SERGIPE

resolução 243_2007.pdf


Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

PROCEDIMENTO PARA LEILÃO

1. Abertura de processo administrativo para avaliação dos bens inservíveis do órgão,
sempre de acordo com as informações do inventário;

2. Nomeação de comissão para avaliar os bens inservíveis;
3. A comissão deverá apresenta o resultado mediante relatório, relacionando os bens

inservíveis, esclarecendo o motivo, apresentando o preço de avaliação do bem, e
sugerindo o leilão;

4. O gestor autoriza a abertura de processo de leilão dos bens indicados;
5. Nomeia-se um leiloeiro oficial ou servidor designado para este fim, que elabora o edital

do leilão;
6. Publica-se o aviso do leilão no mínimo uma única vez no Diário Oficial e em jornal de

grande circulação com prazo entre a última publicação e a realização do leilão de no
mínimo 15 (quinze) dias;

7. O leiloeiro procede a realização do leilão conforme edital;
8. Faz-se ata da realização do leilão;
9. Comprovar as guias de recolhimento dos bens leiloados mediante comprovação do

pagamento;
10.Faz-se o termo de entrega dos bens;
11.Encaminha o processo à contabilidade para baixa definitiva do bem.

SERGIPE



Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

PROCEDIMENTO PARA LEILÃO

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Art. 22 § 5o Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer

interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a

administração ou de produtos legalmente apreendidos ou

penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art.

19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da

avaliação.

SERGIPE

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument


Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

PROCEDIMENTO PARA LEILÃO

Venda de Bens de Capital:

- Aplicação em Despesas de Capital -

SERGIPE



Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

A BAIXA PATRIMONIAL DE UM BEM

 A baixa patrimonial é o conjunto de procedimentos para a
DESINCORPORAÇÃO DO BEM do acervo patrimonial do órgão.

 Compreende a anotação em documentação específica e na
própria ficha individual do bem de sua exclusão dos controles da
GESTÃO PATRIMONIAL.

 Toda vez que um bem sai definitivamente do conjunto de bens
da instituição, deverá ser feita a sua BAIXA PATRIMONIAL.

 As providências adotadas, por exemplo, nas baixas de bens por
perdas deverão ser mencionadas na tomada de contas de final
de exercício.
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Relatório Financeiro x Almoxarifado

Relatório Financeiro x Patrimônio

Liquidação

Divergências constatadas entre os registros do almoxarifado, 

contabilidade e o estoque físico

IMPORTANTE
SERGIPE
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