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DECRETO Nº 3893/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

     DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei  

Municipal nº 484/2006 de 19/12/2006. 

 

 

     D E C R E T A: 

 

 

      Art. 1º - Fica aprovado a Instrução Normativa da                                  

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, nº 03/2017, versão 01, que segue em anexo como 

parte integrante do presente Decreto. 

 

      Art.2º - A Instrução Normativa descrita no artigo anterior dispõe 

sobre procedimentos mínimos a serem cumpridos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte, estabelecendo rotinas na gestão no âmbito do Poder Executivo do Município de Cruzeiro do 

Iguaçu - Pr. 

 

     Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

   

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu,    

Estado  do  Paraná,  aos vinte e sete dias do mês de setembro 

do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                         PREFEITO  

 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

SÚMULA:              Estabelecer procedimentos à observação da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná e demais 

unidades envolvidas direta ou indiretamente no 

assunto, quanto a adoção dos procedimentos 

constantes desta instrução. 
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SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA, de 27 de março de 2017 

 

O SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICPAL DE CRUZEIRO DO 

IGUAÇU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 484/2006, de 

19/12/06. 

 

                 Recomenda procedimentos para Secretaria Municipal de Educação  

 

 Art. 1º. Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na  lei de estrutura organizacional do Município,  na  

lei  de  plano  de  cargos  e  vencimentos,  o  Sistema  de  Controle  Interno recomenda  à  Secretaria 

Municipal  de  Educação  a  adoção  dos  procedimentos  constantes desta Instrução Normativa na prática 

de suas atividades:  

 

PROCEDIMENTOS  

 

1. DO ACOMPANHAMENTO QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES LEGAIS:  

 

1.1. Acompanhar a aplicação do percentual mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino 

( Art. 212 da CF/88);  

1.2. Acompanhar a aplicação do percentual mínimo de 60% com remuneração do Magistério ensino 

fundamental: professores, diretores e supervisores lotados nas escolas municipais (Art. 60 da ADCT da 

CF/88);  

1.3. Certificar se os prazos dos repasses estão sendo cumpridos;  

1.4. Certificar se estão sendo cumpridas as determinações legais referentes aos Conselhos geridos pela 

Secretaria Municipal de Educação,  Cultura e Esporte;   

1.5. Certificar se há recursos de convênios incluídos indevidamente no índice da educação (Lei 9.393/96, 

art. 69, I, II, III, Lei 9.424/96, arts. 4, 80, I e II e 90);  

1.6. Certificar se há despesas indevidas incluídas como Despesas da Educação, sendo consideradas no 

índice;  

1.7. Certificar se a aplicação dos recursos dos programas da Secretaria Municipal de Educação – 

Merenda e Transporte Escolar, estão em conformidade com o objetivo dos mesmos;  

1.8. É recomendável que observe a relação de número de alunos por professores no padrão legal exigido 

pelo Ministério da Educação e Cultura 

 

VIABILIZAR MEIOS PARA GARANTIR:  

 

2. DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:  

 

2.1.  O planejamento,  a direção,  a organização,  a  execução e o controle das políticas municipais 

dirigidas ao ensino em cooperação com os Governos Estadual e Federal;   

2.2.  Criar  meios  para  garantir  os  recursos  no  sentido  de  atender  aos  dispositivos constitucionais  e  

da  legislação  correlata,  com  especial  atenção  às  determinações  da  Lei Orgânica do Município;  

 

2.3.  Garantir,  o  ensino  municipal,  planejando  suas  ações  embasadas  nas determinações do  art. 11 

da Lei Federal 9.394 de 20.12.1996, dando prioridade  ao Ensino Infantil e ao Ensino Fundamental;  
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2.4. Certificar se os prazos e percentuais de repasse estão sendo cumpridos;  

  

2.5 certificar  se  está  sendo  cumprido  as  determinações  legais  referentes  ao Conselho Municipal de 

Educação, quando houver; 

  

2.6. Certificar  se  há  recursos  de  convênios  incluídos  indevidamente  no  índice  da educação. (Leis 

9.394/96, art.69, I, II, III; 9424/96, arts. 4º, 80,1 e II, 90);  

  

2.7. Instituir  a integração entre  estabelecimento  de  ensino,  adotando  critérios objetivos para 

premiação ao final do ano para os que atingirem metas/objetivos previamente traçados;  

  

2.8. Acompanhar  bimestralmente  o  recebimento  e  aplicação  dos  recursos  do FUNDEB,  emitindo  

relatório  e  apresentando-o  ao  respectivo  Conselho,  com  auxílio  do Setor de Contabilidade;  

  

2.9. Submeter  à  apreciação  do  Conselho  Municipal  de  Acompanhamento  do FUNDEB a prestação 

de contas anual. 

  

2.10. Acompanhar bimestral os recursos aplicados no ensino para verificação da receita e despesas;  

   

2.11. Manter  controle  e  acompanhamento  da  aplicação  do  percentual  mínimo estabelecido pela 

Constituição Federal na manutenção do ensino;  

  

2.12. Verificar se a Lei Orgânica Municipal estabelece índice superior ao estabelecido pela Constituição;  

  

2.13. Assessorar os Conselhos Municipais em assuntos pertinentes à Educação;  

  

2.14. Determinar  vistorias  regulares  nos  veículos  de  transporte  escolar,  visando  a segurança e 

integridade dos alunos;  

  

2.15. Verificar  a  qualidade  da  merenda  escolar  que  esta  sendo  servida  na  rede municipal de 

ensino, mediante relatório; 

  

2.16.  O  plano  da  educação  deve  envolver  o  recenseamento  anual,  os  recursos materiais,  

investimentos necessários para atender adequadamente a demanda e o quadro de pessoal  adequadamente 

dimensionado, devendo  fazer  constar do Plano Plurianual  todas as obras necessárias para atendimento 

do setor;  

  

2.17. Deverá o Secretário Municipal de Educação prestar informações atualizadas ao Sistema  de  

Controle  Interno  e  à  Contabilidade  Geral  sobre  o  controle  dos  convênios  e programas  de  sua  

Secretaria  com  execução  de  programas  tais  como:  merenda  escolar, informando o número de alunos 

atendidos, documentação pertinente, valores envolvidos na execução, plano de trabalho e outros;   

  

2.18. Manter  controle geral  das  escolas municipais,  tais  como: dados  dos  alunos, nome  das  escolas,  

distância  da  sede,  localidade,  número  de  professores  e  servidores especificando cargos e situação 

funcional;  

  

2.19. Manter  em  arquivo  próprio  todas  as  leis  e  demais  atos  administrativos pertinentes ao ensino 

municipal;   
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2.20. Manter atualizado o arquivo morto  de cada estabelecimento de ensino;  

  

2.21. Manter  o  controle  sobre  os  bens  patrimoniais  da  secretaria  Municipal  de Educação e 

estabelecimentos de ensino;  

  

2.22. Determinar avaliação de desempenho pertinente aos servidores e professores do ensino municipal;  

  

2.23. Manter  controle  das  contratações  temporárias  da  Secretaria  Municipal  de Educação, quando 

houver;  

  

2.24. Manter o  controle  sobre afastamento dos professores e  servidores lotados na Secretaria Municipal 

de Educação;  

 

2.25. Promover  programas  de  reciclagem  e  treinamento  permanente  dos servidores da educação, 

objetivando a profissionalização;  

 

2.26. Manter  o  Setor  de  Recursos  Humanos  informado  de  todos  os  dados pertinentes aos servidores 

do ensino, inclusive o ponto mensal;   

  

2.27. Solicitar materiais ou serviços pertinentes ao setor para serem encaminhados ao Setor de Compras 

e Licitações;  

  

2.28. Participar  e  acompanhar  os  processos  licitatórios  pertinentes  à  Secretaria Municipal de 

Educação;  

  

2.29. Editar regras, visando a integração da escola com a família e a comunidade;  

  

2.30. Promover  o  aprimoramento  dos  métodos,  processos,  procedimentos didático-pedagógicos e 

elevar os níveis de eficiência e rendimento escolar;  

  

2.31Promover e apoiar programas destinados à erradicação do analfabetismo no âmbito do Município;  

  

2.32. Assegurar  e  promover  o  acesso  da  população  em  idade  escolar  à  Rede Municipal de Ensino;  

  

2.33. Incentivar  e  promover  congressos,  simpósios  e  conferências  com  vistas  a capacitar os recursos 

humanos lotados na rede municipal de ensino;  

  

2.34. Aprovar os planos de trabalho do pessoal docente, juntamente com a coordenadora pedagógica e 

direção; 

  

2.35. Zelar pelo eficiente funcionamento das atividades extracurriculares;   

  

2.36. Promover  com  regularidade  a  execução  de  programas  culturais  e recreativos; 

 

2.37. Promover e aplicar as práticas esportivas juntamente com o Departamento de Esportes; 

  

2.38. Acompanhar  se o  Calendário Letivo definido pela Secretaria de Educação esta sendo cumprido 

pelas escolas; 
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2.39. Desenvolver  estudos,  programas  e  projetos  objetivando  a  definição  de áreas  para  implantação  

e  promoção  de  diversas  modalidades  esportivas,  com  vista  à recreação, ao lazer e  saúde;  

  

2.40. Executar  e  coordenar  ações  que  visem  a  difusão  de  manifestações artísticas, preservação 

cultura do município;   

  

2.41. Realizar juntamente com  as  Secretarias  Municipais  campanhas publicitárias de educação 

comunitária;  

 

242. Realizar juntamente com a Secretaria de Saúde palestras de Prevenção de doenças; 

   

2.43. Determinar o registro, por meio fotográfico, fonográfico ou cinematográfico, das solenidades, 

comemorações cívicas e festividades próprias do ensino municipal;  

  

2.44.  Participar  juntamente  com  os  Conselhos  Municipais  de  Ensino,  quando houver e 

Acompanhamento do FUNDEB, da aplicação dos recursos no ensino fundamental;  

  

2.45. Recomenda-se a elaboração de um planejamento de compras que atenda a um semestre, 

racionalizando os procedimentos licitatorios;  

  

2.46. Recomenda-se que antes de tomar qualquer iniciativa de contratação, efetuar a avaliação do  

impacto nos gastos com pessoal, para que se possa determinar adequadamente o quadro de servidores, 

procedendo-se ao remanejamento ou a novas contratações através de concurso público sempre em 

conjunto com a autoridade maior; 

  

2.47. Planejar a demanda do transporte escolar por categoria e estabelecer os roteiros e horários a serem 

cumpridos em articulação com a 

direção das escolas em relação as matrículas; 

 

2.48. Implantação de controle de movimentação  e utilização da  frota de veículos  em uso  na  Secretaria  

Municipal  de  Educação, Cultura e Esporte  nos  termos  da  Instrução  Normativa  do  setor  de 

transporte expedida pelo Sistema de Controle Interno;  

 

2.49. Recomenda o fornecimento do kit de material escolar e de uniforme, somente o necessário; 

 

                  Cruzeiro do Iguaçu, 27 de setembro de 2017. 

  

  

 

 

  

________________ 

Romilda Pickler 

Controle Interno 
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