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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 04/2021 (rev.1 em 25/10/2022) 

“Estabelece NORMA DE PROCEDIMENTO para as 
atividades a serem executadas pelo Departamen-
to de Obras da Prefeitura Municipal de Alto Rio 
Doce – MG, visando a adoção dos procedimentos 
e rotinas constantes desta I.N. na prática de suas 
atividades. ” 

 A Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, sem prejuízo das atribuições 

estabelecidas na Lei de Reestrutura Organizacional do Município,  

CONSIDERANDO, que o Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Fe-

deral, artigo 31; nas normas gerais de Direito Financeiro contidas na Lei Federal n.º 

4.320/64; Lei Complementar Federal n.º 101/00; Decisão Normativa n.º 02/2016 emitida pe-

lo TCE-MG; Resolução n.º 07/2010 emitida pelo TCE-MG; art. 64 da Lei Orgânica Municipal e 

demais legislação pertinente, 

CONSIDERANDO que em suas ações o Controle Interno utiliza-se de técnicas de trabalho, para con-

secução de suas finalidades, como a auditoria, 

CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenci-

ais, 

CONSIDERANDO que as atividades de competência do Controle Interno têm como enfoque principal 

a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nas diversas 

áreas da administração, cujos resultados serão consignados em relatórios contendo reco-

mendações para o aprimoramento de tais controles, 

 RECOMENDA ao Departamento de Obras e Limpeza Pública do Município de Alto Rio Doce a adoção 

dos procedimentos e rotinas constantes desta Instrução Normativa na prática de suas atividades. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º. Constitui obrigação do Responsável pelo Departamento de Obras, conforme denominado na Lei 

Municipal n.º 704/2016 como Diretor do Departamento de Obras, a prática das atividades constantes dessa 

Instrução Normativa, com base legal no Anexo II da resolução 3 de 19/03/2014 emitido pelo TCE-MG, nas Nor-

mas Regulamentadoras (NRs) e demais dispositivos legais. 

Parágrafo Único. A presente Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar procedimentos 

e rotinas para controlar os processos.  

CAPÍTULO II  

DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 

 Art. 2º. O Departamento deve seguir os seguintes procedimentos para o Controle Diário de Dispensa de 

Materiais/Ferramentas: 

I. Diretor de Obras determina o Serviço; 

II. Servidor avalia materiais e ferramentas para atividade; 
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III. Servidor solicita ao Almoxarife de Obras os materiais disponíveis no almoxarifado e as ferra-

mentas; 

IV. Almoxarife relaciona e entrega os materiais e ferramentas solicitados; 

V. Servidor recebe material/ferramentas e, após conferência por parte do servidor quanta a exati-

dão do que foi solicitado, assina o “Controle Diário de Dispensa de Materiais/Ferramentas” 

(Anexo I); 

VI. Ao final da obra, o servidor limpa as ferramentas e as devolve estes junto com o material exce-

dente ao Almoxarifado; 

VII. Almoxarife confere e da baixa nos materiais/ferramentas devolvidas; 

§1º. No caso de Dispensa de Ferramentas a servidores lotados em zona rural o controle 

deve ser realizado através do formulário “Controle de Dispensa de Ferramentas - Servi-

dores em Zona Rural” (Anexo II); esta relação será controlada periodicamente, confor-

me determinação do Departamento, pelo Almoxarife; 

§2º. O Servidor que detiver responsabilidade sobre alguma ferramenta que esteja em 

seu nome, deverá prezar pelo zelo e integridade da mesma, sendo responsabilizado 

por qualquer dano que venha a gerar pela má utilização; 

§3º. Quando, por qualquer eventualidade, o servidor não puder devolver os materi-

ais/ferramentas que estiverem sob seu cuidado, o Almoxarife fará o controle dessas 

pendências no formulário “Relação de Controle com Pendências de Entrega de Materi-

ais/Ferramentas” (Anexo III); 

§4º. Em caso de perda, roubo ou desvio de material/ferramentas, o Diretor de Obras 

relatará imediatamente a Comissão Permanente de Processo Administrativo Discipli-

nar, para que tão logo sejam tomadas as medidas de apuração e restituição do bem 

perdido, roubado ou desviado, e dará total apoio a apuração dos fatos; 

§5º. A dispensa de material que trata o artigo é aquela que estiver disponível no almo-

xarifado de obras; 

§6º. Os materiais retirados diretamente com a fornecedora de materiais deverão ter 

assinado na nota o servidor que retirou o material, o local de trabalho e, no fim do dia, 

assinatura com autorização do Diretor de Obras. 

 Art. 2ºa. O Departamento deve seguir os seguintes procedimentos para o Controle Diário de Dispensa 

de Ferramentas: 

I. Diretor de Obras determina o Serviço; 

II. Servidor avalia ferramentas para atividade; 

III. Servidor solicita ao Almoxarife de Obras as ferramentas que estejam disponíveis no almoxarifa-

do; 

IV. Almoxarife relaciona e entrega as ferramentas solicitados; 

V. Servidor recebe ferramentas e, após conferência por parte do servidor quanta a exatidão do 

que foi solicitado, assina o “Controle de Dispensa de Ferramentas” (Anexo II); 

VI. Ao final da obra, o servidor limpa as ferramentas e as devolve estes ao Almoxarifado; 

VII. Almoxarife confere e da baixa nas ferramentas devolvidas; 

§1º. O formulário “Controle de Dispensa de Ferramentas” (Anexo II) deverá ser contro-

lada periodicamente, conforme determinação do Departamento, pelo Almoxarife; 

§2º. O Servidor que detiver responsabilidade sobre alguma ferramenta que esteja em 

seu nome, deverá prezar pelo zelo e integridade da mesma, sendo responsabilizado 

por qualquer dano que venha a gerar pela má utilização; 
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§3º. Em caso de perda, roubo ou desvio de material/ferramentas, o Diretor de Obras 

relatará imediatamente a Comissão Permanente de Processo Administrativo Discipli-

nar, para que tão logo sejam tomadas as medidas de apuração e restituição do bem 

perdido, roubado ou desviado, e dará total apoio a apuração dos fatos; 

 Art. 3º. O Departamento deve seguir os seguintes procedimentos para preenchimento do relatório de 

Diário de Obras: 

I. Diariamente, o Diretor do Departamento de Obras, com base no seu Planejamento de ativida-

des a serem realizadas prioritariamente, determinará como serão alocados os servidores lota-

dos nesse Departamento naquele dia especifico; 

II. Após concluir o planejamento, o Diretor do Departamento de Obras lançará no formulário “Diá-

rio de Obras” (Anexo IV) as atividades a serem realizadas por cada servidor; 

III. Deve constar a assinatura do servidor na mesma linha do nome, mostrando estar ciente do tra-

balho designado para aquele dia; 

IV. Caso haja necessidade de realocação do servidor, o Diretor de Obras deverá utilizar o espaço 

previamente estipulado para fazer essa indicação, logo após dando ciência ao servidor da mu-

dança realizada; 

V. O Diretor do Departamento de Obras deverá preencher no espaço já determinado, a indicação 

das condições climáticas naquele dia; 

VI. Deve constar, obrigatoriamente, assinatura do Diretor de Obra e a data; 

VII. Ao final do dia, os servidores relatarão ao Diretor de Obras a fase em que se encontra as ativi-

dades que estão realizando, contribuindo assim para o planejamento do dia seguinte. 

§1º. A atividade a ser realizada deve estar em conformidade com o material solicitado; 

§2º. O “Controle Diário de Dispensa de Materiais/Ferramentas” (Anexo I) e o “Relatório 

de Diário de Obras” (Anexo IV) devem ser grampeadas juntas, e arquivados pelo prazo 

de 5 anos após o exercício, conforme tabela de temporalidade e destinação de docu-

mentos, emitidos pelo TCE MG, no COD. 041.11; 

§3º. As atividades desempenhadas em zonas rurais por servidores que residam nessas 

mesmas zonas, assinarão o diário de obras uma vez por semana, tendo eles um Contro-

le de Dispensa de Material semanal conforme determinado pelo Diretor. 

 Art. 4º. O Departamento deve seguir os seguintes procedimentos para a Distribuição de EPIs e realização 

de medidas de proteção: 

I. O servidor solicita os equipamentos pertinentes as suas atribuições, junto ao Almoxarifado, as-

sinando “Termo de Compromisso de Boa Utilização de EPI’s” (Anexo V); 

II. Após a utilização e desgaste do mesmo, o servidor apresentará o EPI ao Diretor e/ou Almoxari-

fe, que avaliará se o mesmo está inutilizável (perda da propriedade de proteção); 

III. Confirmado a necessidade de troca, o Almoxarife reterá o EPI desgastado e dará baixa na ficha 

cadastral do servidor, contida no mesmo formulário de “Termo de Compromisso de Boa Utiliza-

ção de EPI’s” (Anexo V). Após, fará a inserção do novo EPI, seguido da assinatura do servidor; 

IV. Cumprida essas etapas, o Almoxarife entregará o EPI novo ao servidor. 

§1º. É OBRIGATÓRIO que o servidor utilize o equipamento de segurança inerente a sua 

atividade e que tenha sido disponibilizado pela Administração; 

§2º. Em caso de identificação da falta de utilização do EPI pelo servidor, seja pelo Dire-

tor ou por outro servidor, o mesmo será notificado para que não deixe de utilizar o 

mesmo novamente; 
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§3º. O Diretor de Obras deve garantir sigilo ao receber a informações de qualquer ser-

vidor que denuncie a falta de utilização do EPI; 

§4º. Havendo a primeira reincidência de não utilização do equipamento de proteção 

individual, o servidor será advertido por escrito; 

§5º. Havendo a persistência a não utilização, deverá ser aberto Processo Administrati-

vo Disciplinar para apuração dos fatos e tomada de decisão quanto as medidas cabí-

veis; 

§6º. O Diretor de Obras deve criar uma lista confidencial de servidores com maior resis-

tividade a utilização de EPIs e, semanalmente, fiscaliza-los de forma inesperada; 

§7º. Os servidores que atuam na coleta de lixo, tanto na cidade como na zona rural, 

devem utilizar estritamente os EPIs e roupas adequadas para função, a saber: 

 a. Luvas de Proteção que ofereçam resistência a cortes e perfurações; 

b. Botina de Segurança que possua uma biqueira adequada contra quedas de 

objetos e perfurações; 

c. Vestimenta de Segurança, como calça comprida e camisas de manga, se pos-

sível com refletivos para identificação no período da noite. 

§8º. Nenhum servidor deve ser transportado de forma insegura, seja em veículos pe-

quenos ou pesados. 

 Art. 5º. O Departamento deve seguir os seguintes procedimentos para a realização do Diálogo Semanal 

Mensal de Segurança: 

I. Será realizado uma vez por semana mês, pelo Diretor ou outros servidores previamente deter-

minados por este, um diálogo semanal mensal de segurança (DSS DMS), visando a importância 

de se trabalhar com segurança e responsabilidade, destacando a importância do uso dos EPIs; 

II. O Diretor de Obras deve poderá criar um planejamento Bimestral de assuntos que serão trata-

dos no DSS DMS, levando em conta os seguintes critérios: 

a. Estabeleça um objetivo: apresente o cenário de trabalho, as principais funções de cada 

servidor e, principalmente, os riscos destas atividades; 

b. Traga exemplos próximos: relate casos e aponte os danos causados pela dispersão, não 

utilização de EPIs e descuidos; 

c. Não faça uso de palavras complicadas, termos muito técnicos e distantes da realidade 

dos trabalhadores; é essencial “falar a língua” dos profissionais para passar confiança e 

ter a garantia do recebimento da mensagem do DSS DMS; 

d. Não demore muito durante o Diálogo Semanal Mensal de Segurança, pois isto pode 

provocar dispersão das pessoas; o tempo de 15 a 20 minutos é mais do que suficiente 

para colocar em prática todos os tópicos do DSS; 

e. Documente o DSS DMS: para ter um controle sobre o que já foi falado, as opiniões dos 

trabalhadores e os próximos tópicos a serem discutidos, crie uma “Ata do Diálogo Se-

manal Mensal de Segurança” (Anexo VI); 

f. Traga profissionais de outras áreas, ou que já trabalharam em situações parecidas, para 

expor suas opiniões e relatar experiências. 

III. O Diretor de Obras manterá arquivada a lista de presença ao DSS DMS, que está incorporado ao 

anexo VI, resguardando o Departamento de que foi realizado a instrução dos servidores; 

IV. Deve-se observar as instruções contidas nas NRs referente a atividades do departamento de 

Obras, como por exemplo: NR35 (Trabalho em Altura, com respeito a efetiva utilização de cinto 

de segurança para atividades superiores a 2 metros, opção por construção de andaime para 

maior estabilidade do servidor, ou mesmo aluguel de plataforma elevatória), NR10 (Segurança 
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em Instalações e Serviços em Eletricidade, com respeito a utilização de EPIs específicos para ca-

da atividade em zona energizada, procedimentos pré e pós operatório em zona energizada, re-

quisitos para cada tipo de atividade), entre outras; 

V. Esporadicamente, utilizar do DSS DMS para orientar os servidores para que todos tenham a va-

cina antitetânica em dia.  

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DO DEPARTAMENTO (ORGANOGRAMA) 

 Art. 6º. Fica obrigado a fixação do organograma em local visível no Departamento de Obras, constando 

as atividades de cada função (Lei Municipal n.º 704/2016). 

 Art. 7º. O Departamento deve criar uma lista de lotação de servidores de obras e mantê-la atualizada. 

§1º. Se houver algum imprevisto que acarrete em alguma atividade emergencial, o Diretor de 

Obras deve colocar isso no “Diário de Obras” (Anexo IV). 

CAPITULO IV 

DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 

 Art. 8º. O servidor designado ao almoxarifado de obras manterá o mesmo limpo e organizado, tendo 

atenção com as datas de validade, se houver produtos perecíveis. 

§1º. O almoxarife deve estar a par das normas estabelecidas na “Instrução Normativa 003/2020 

– Almoxarifado”. 

§2º. O Almoxarife manterá os formulários pertinentes ao seu departamento em ordem; 

CAPITULO V 

DO CONTROLE DE ASSIDUIDADE DO SERVIDOR 

 Art. 9º. O Departamento de Obras manterá um livro de ponto, onde seus servidores assinarão e coloca-

rão seu horário de trabalho todos os dias. 

 Art. 10. Os servidores devem justificar todas as vezes que tiverem que ausentar do seu local de trabalho.  

§1º. Um exemplo: O servidor vai a uma consulta, o médico carimba e assina um atestado de 

que o mesmo esteve ali naquele momento. 

§2º. O Diretor de Departamento de Obras deve observar os tipos de ausências que são direitos 

dos servidores, regidas atualmente na Lei Municipal n.º 294/1999, denominada Estatuto do 

Servidor, como licença paternidade, ausência para luto, entre outros. 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 Art. 11. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a observância das demais normas 

competentes, que devem ser respeitadas. 

 Art. 12. As normas acima discriminadas ficarão sujeitas ao acompanhamento e fiscalização da Controla-

doria Geral do Município, e o descumprimento do disposto nesta Norma de Procedimentos constará de um rela-

tório a ser encaminhado ao Prefeito Municipal, para providências cabíveis. 

 Art. 13. Esta Instrução deverá ser amplamente divulgada e mantida à disposição de todos os servidores 

dos diversos departamentos e secretarias, aos quais cabe zelar pelo seu fiel cumprimento. 
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Parágrafo único. Qualquer alteração nas rotinas de trabalho deverá ser informada previamente 

à Controladoria Geral do Município, objetivando sua otimização, tendo em vista o aprimora-

mento dos procedimentos de controle. 

 Art. 14. A Controladoria Geral estará à disposição para a elucidação de quaisquer dúvidas quanto ao 

cumprimento do disposto nesta Instrução. 

 Art. 15. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais e/ou 

técnicos assim exigirem, bem como para manter o processo de melhoria contínua dos serviços públicos munici-

pais. É política da Auditoria Interna manter esta instrução normativa atualizada, de acordo com a legislação vi-

gente. 

 Art. 16. Esta Norma de Procedimentos entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-

ções em contrário. 

 Alto Rio Doce – Minas Gerais, 26 de abril de 2021. 

  Revisão 1 em 25/10/2022. 

 

 

 

 
Douglas Frankley dos S. Pereira 

Controlador Interno 
Controladoria Geral do Município 

 
Anderson Adriano Vieira 

Membro do Controle Interno 
Controladoria Geral do Município 
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ANEXO I 
CONTROLE DIÁRIO DE DISPENSA DE MATERIAIS/FERRAMENTAS 

  

DEVOLVIDO

CONTROLE DIÁRIO DE DISPENSA DE MATERIAIS

30

ASSINATURAS

28

29

26

27

24

25

20

21

22

23

10

11

12

13

14

15

RESPONSÁVEL DIRETOR DE OBRAS

16

17

18

19

DATA:ALMOXARIFE:

CONTROLE DE DISPENSA DE MATERIAL DO DIA

37

38

31

32

33

34

35

36

2

3

4

5

6

7

8

9

RESPONSÁVEL ASSINATURAMATERIALQTDNº

1
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ANEXO II 
CONTROLE DE DISPENSA DE FERRAMENTAS 

SERVIDORES EM ZONA RURAL 
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ANEXO II 

CONTROLE DE DISPENSA DE FERRAMENTAS 

  

CONTROLE DE DISPENSA DE FERRAMENTAS

SERVIDOR RESP.

RELAÇÃO DE CONTROLES COM PENDENCIAS DE ENTREGA DE MATERIAL

MATRICULA Nº

ASSINATURAS

ALMOXARIFE DIRETOR DE OBRAS

ASSINATURADATA DEVOLUÇÃOITENSDATA ENTREGA
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ANEXO III 
RELAÇÃO DE CONTROLE COM PENDÊNCIAS DE ENTREGA DE MATERI-

AIS/FERRAMENTAS 
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ANEXO IV 
RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRAS 

 

Mat Nome Local Serviço Assinatura

1636 Adeguimar Gomes Magalhães

331 Adélio Ribeiro da Fonseca

332 Adilson Mateus de Almeida

1439 Adriano de Oliveira

333 Agenor Arcanjo Rosa

1415 Alesson Aislan M Coelho

334 Ana Lucia Vieira

1658 Anderson Pinto de Souza

366 Antônio Gomes da Silveira

335 Arlindo César Santana

1431 Atila Miguel Mendes Guilarduci

1511 Carlos Eduardo de Matos

1845 Dangelo Wilian de Paiva

304 Dari Nascimento da Silva

308 Elias de Araújo Barbosa

1493 Edson Pereira Magela

337 Edson Luiz de Oliveira Gomes

307 Eleandro do Carmo Santana

1384 Francisco Valeriano da Silva

339 Gilberto Cantarino da Costa

311 Gilberto Gonçalves Viana

1467 Gilson Gabriel Mendes

1513 Gilvane Jorge de Paiva

312 Herminio Gonçalves de Faria

559 João Paulo dos Santos

316 José Alberto de Melo

318 José Celso Pereira

319 José Clemente de Almeida

1477 José Geraldo Afonso

320 José Garcia de Oliveira Neto

341 José Geraldo Barreto

MUNICÍPIO DE ALTO RIO DOCE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA
Parque de Exposições Ulisses de Araujo Couto, Centro

Alto Rio Doce, MG

CEP: 36260-000 DIÁRIO DE OBRAS da data: ____/____/________

CONTROLADO E APROVADO POR:

____________________________
Diretor de obras
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ANEXO V 
TERMO DE COMPROMISSO DE BOA UTILIZAÇÃO DE EPI’S 

 

  

DEVOLVIDO

TERMO DE COMPROMISSO DE BOA UTILIZAÇÃO DOS EPIs

Servidor: Matricula:

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ENTREGUES

Nº QTD EQUIPAMENTO ENTREGUE EM ASSINATURA

     Por meio deste termo, assinado por mim, confirmo ciência da necessidade de zelar pelo 

bens a mim entregues, cuidando para que os mesmos tenham uma longa durabilidade, 

zelando pela limpeza, armazenamento, cuidados preventivos e demais dispositivos que 

venham a manter o mesmo em boas condições de uso pelo tempo que este puder ser 

mantido. Também, afirmo estar ciente da obrigatoriedade de utilizar esses equipamentos 

de segurança nas atividades que me forem designadas.

     Por fim, afirmo ciencia de que a falta de zelo por estes poderão acarretar sansões 

previstas em Leis Municipais.

Assinatura: ____________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

31

26

27

29

30

28

24

25
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CNPJ: 18.094.748/0001-66 
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ANEXO VI 
ATA DO DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA 

 

DATA:

LOCAL: SETOR: HORÁRIO:

35

36

33

34

32

31

23

24

21

22

29

30

27

28

25

26

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

LISTA DE PRESENÇA DO DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA

1

2

PARTICIPANTES

Nº CARGONOME COMPLETO ASSINATURA

TEMA:


