PREFESTURA MUNICIPAL DE

SANTA CRUZ
DA BAIXA VERDE

PORTARIA N° 164/ 2022

o

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE,

Estado de

Pernambuco, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a disposição contida no art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93
Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que determina que 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.
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formaimente designado
durante toda

a

vigência

dos contratos celebrados

pela entidade

RESOLVE:

Art. 1° Designar os Secretários(as) Municipais, cargo comissionado de livre nomeação e
exoneração, como Gestores(as) dos Contratos, nas suas respectivas secretarias, para
gerenciamento e condução administrativa dos contratos, no àmbito do Municipio de Santa Cruz da
Baixa Verde, Estado de Pernambuco, conforme

segue

Secretária Municipal de Administração
Lucimara Rodrigues dos Santos, Portaria n° 009/2021
Gestora dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria

Municipal

de

Administração.

Municipal

de

Finanças.

I. Secretária Municipal de Finanças
Ana Maria Souza Magalh es, Portaria n° 223/2021
Gestora dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria
l.

Secretária Municipal de Saúde
Maria do Socorro Magalhães de Souza, Portaria n° 132/2022
Gestora dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria
Municipal de

Saúde

V. Secretária Municipal de Assistência Social
Solange Pereira Leite, Portaria n° 053/2021
Gestora dos contratos celebrados no åmbito da Secretaria
Municipal de Assistência

Social

V. Secretária Municipal de Educação
Luciene Barbosa de Souza, Portaria n° 010/2021
Gestora dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria

Municipal

de

Educação.

VI. Secretário Municipal de Viação, Obras e Urbanismo
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Gestor dos contratos celebrados
Urbanismo.

no

âmbito da Secretaria

Municipal de Viação,

Obras

e

VI. Secretário Municipal de Aqricultura
Valdemir Adriano da Silva, Portaria n° 012/2021

Gestor dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura.

VIlI. Secretário Municipal de Turismo e Cultura
Edivanildo Aparecido Alves de Souza, Portaria n° 119/2022
Gestor dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura.

IX. Secretário Municipal de Planejamento e Articulação Política
Elias de Melo Lima, Portaria n° 018/2021
Gestor dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e

Articulação Politica

X. Secretária Municipal de Assistente do Prefeito
Carmem Gilda de Souza Lima, Portaria n° 134/2022
Gestora dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Assistente do
Prefeito.

XI. Secretária Municipal de Politica para as Mulheres
Maria da Penha dos Santos, Portaria n* 237/2021
Gestora dos contratos celebrados no àmbito da Secretaria Municipal de Politica para as

Mulheres.

XII. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Santa Cruz da Baixa Verde
SANTACRUZPREV

Cristiane de Aimeida Sá Ramos, Portaria n° 103/2021
Gestora dos contratos celebrados no âmbito da Instituto de Providência dos Servidores
Públicos do municipio de Santa Cruz da Baixa Verde SANTACRUPREV.
Art. 2 Designar, a servidora,
Edvanice Alves de Souza, Matricula n° 96.0006, como
Fiscal Administrativo dos contratos relativos à
prestação de serviços, locação de imóveis, locação
de veiculos, locação de sistemas, serviços técnicos
especializados, aquisição de materiais de
consumo e geral (expediente, limpeza,
gêneros alimenticios), no âmbito das Secretarias Municipais:
Administração, Finanças, Viação, Obras e Urbanismo, Agricultura, Turismo e Cultura,
Planejamento
e Articulação Politica, Assistente do Prefeito e
Politica para as Mulheres.

Art. 3

Designar, a Coordenadora de Saúde, Maria Rejane Juvenal de Sales, Portaria

n° 007/2022, como Fiscal Administrativo dos contratos relativos à
prestação de serviços, locação
de imóveis, locação de veículos, locação de sistemas,
serviços técnicos especializados, aquisição
de materiais de consumo e geral (expediente,
limpeza, gêneros alimentícios), aquisiço de

medicamentos, insumos, instrumentais e demais celebrados no àmbito da Secretaria Municipal de
Saúde.
Art. 4
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Designar, a Técnica de Informática, Jaqueline Keila Bezerra Pereira, Portaria n°

024/2021, como Fiscal Administrativo dos contratos relativos à prestação de serviços, locação de
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imoveis, locação de veículos, locação de sistemas, serviços técnicos especializados, aquisição de
materiais de consumo e geral (expediente, limpeza, gêneros alimentícios) e demais celebrados no
ambito da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 5° Designar, a Diretora de Departamento, Yaira Virnia Souza Nascimento, Portaria
n° 093/2021, como Fiscal Administrativo dos contratos relativos à prestação de serviços, locação
de imóveis, locação de veículos, locação de sistemas, serviços técnicos especializados, aquisição
de materiais de consumo e geral (expediente, limpeza, gêneros alimentícios) e demais celebrados
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 6

Designar, o Diretor de Máquinas e Veiculos, Anderson Cleiton Xavier, Portaria

n 142/2022, como Fiscal Administrativo dos contratos relativos à aquisição de combustiveis e
peças e acessórios para veículos e materiais permanentes, no âmbito das Secretarias Municipais
Administração, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação, Viação, Obras e Urbanismo,
Agricultura, Turismoe Cultura, Planejamento e Articulação Política, Assistente do Prefeito e Politica
para as Mulheres.

Art. 7 Designar, a Diretora Administrativa Financeira, Aldair Nunes Viana Souza,
Portaria n° 036/2021, como Fiscal Administrativo dos contratos celebrados no âmbito do Instituto
de Providência dos Servidores Publicos do municipio de Santa Cruz da Baixa Verde

SANTACRUPREV.

Art. 8

Designar Aline Rodrigues de Lima, Portaria n° 129/2021, como Fiscal

Administrativo dos contratos relativos à prestação de serviços de fornecimento do transporte
escolar, celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 9 Designar, Carlos Magomante da Silva Junior, Contrato n° 049/2021, como
Fiscal Técnico dos contratos relativos as obras e serviços de engenharia no Município de Santa
Cruz da Baixa Verde, Estado de Pernambuco.
Art. 10 São atribuições do Gestore(as) dos Contratos, designados por esta Portaria,
dentre outras previstas em leis ou regulamentos
.

controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade,e

I.

verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços
será cumprida integral ou parceladamente
anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos

encaminhar a solicitação de prorrogaçãão;

observados;
IV.
V.

VI.
VIl.

VIll.
IX.
X.

comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis
de penalidade, após os contatos prévios com a contratada;
solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob
sua responsabilidade
acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro;
estabelecer prazo para correção de eventuais pendèncias na execução do contratoe
informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades ao
Cumprimento do objeto contratado ou em relação a terceiros;
encaminhar à autoridade competente eventuais pedidos de modificações no contrato,
formulados pela contratada;
autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da
quantia contratual em favor da contratada, se houver;
na ausência temporária ou definitiva do fiscal titular, o Gestor deverá substitui-lo.

Art. 11 São atribuições do Fiscal Administrativos e Técnicos, designados por esta
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Portaria, dentre outras previstas em leis ou regulamentos
ler minuciosamente o contrato, convênio ou termo de cooperação, anotando em
relacionadas à sua execução,
registro próprio todas as ocorrências
I.

verificar se o contrato, convênio ou termo de cooperação atende as formalidades

lI.

contratados;
exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer alteração de condição

legais, especialmente no que se refere à qualificação e identificação completa dos

contratual

deve

ser

submetida

ao

superior

hierárquico,

acompanhada

das

justificativas pertinentes

V.

esclarecer dúvidas do preposto ou representante da Contratada que estiverem sob a

sua alçada, encaminhando problemas que surgirem quando lhe faltar competência
V.

VI.

VIl.
VIl.

notificar a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação
(procedimento formal, com prazo, etc.). Em caso de obras e prestação de serviços de
engenharia, anotar todas as ocorrências no diário de obras, tomando as providências
que estejam sob sua alçada e encaminhando as que fugirem a sua competência
verificar se o cronograma fisico-financeiro das obras e serviços ou a aquisição de
materiais e equipamentos se desenvolvem de acordo com a respectiva Ordem de
Serviço, Nota de Empenho e com o estabelecido no Instrumento fimado;
cerificar articulação entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos,
certificar a execução de etapa de obras ou serviços e o recebimento de aquisições e
equipamentos, mediante emissäo de Atestado de Execução e de termo

circunstanciado,

IX
X.
XI.

atestar a conclusão das etapas ajustadas
receber obras e serviços, no caso de contrato, podendo, caso necessário, solicitar o
acompanhamento do setor responsável;
rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado. A ação do fiscal, nesses casos, observará o que reza o contrato eo ato
licitatório, principalmente em relação ao prazo ali previsto

XII.

receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, ao setor financeiro,
observado se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço que foi
autorizado e efetivamente prestado no período. Em caso de dúvida, buscar,
obrigatoriamente, auxilio para que efetue corretamentea atestação/medição;,
a) na hipótese de atestação dos serviços ser servidor lotado na sede da prestação do
serviço, a fatura será encaminhada juntamente com o documento de atestação,
assinado pelo servidor designado para tal finalidade. Nessa hipótese, haverá
gestão compartilhada do contrato (caso da terceirização de serviços de limpeza e

XlIl.

prestar as informações necessárias sobre o andamento das etapas ao setor
demandante do(s) bem(ns) ou serviço(s) ao qual o contrato, convënio ou termo de
cooperação esteja vinculado, para que sejam efetuadas as atualizações nos sistemas
de controle utilizados pelo Poder Executivo Municipal;
prestar, ao ordenador de despesa, informações necessárias ao cálculo de
reajustamento de preços, quando previstos em normas próprias;
dar ciências à área demandante:
a) ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado,

vigilancia, por exemplo);

XIV.

XV.

convenente ou participe,

XVI.

b) alterações necessárias ao projeto e suas consequências no custo previsto.
remeter, até o 5° (quinto) dia útil do bimestre subsequente, relatório de
acompanhamento das obras ou serviços contratados ao setor do pelo Poder
Executivo Municipal ao qual o contrato, convnio ou termo de cooperação esteja
Vinculad0,

XVIL. elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração
unilateral do contrato pela Administração;
XVII. procurar auxilio em caso de dúvidas técnicas ou

jurídicas
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XIX.

deverá, ainda, o final do contrato, convênio ou termo de cooperação, comunicar ao

Controle Intermo e ao Setor Juridico, as irregularidades que não tenham sido sanadas
tempestivamente ou a contento.

Art. 12 Aos Gestores(as) e os Fiscais Administrativos e Técnicos dos Contratos

designados por esta Portaria, serão auxiliados pelos órgãos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações
relevantes para prevenir riscos na execução contratual.
Art. 13 Aos Gestores(as) e os Fiscais Administrativos e Técnicos dos Contratos,

designados por esta Portaria, seräo garantidas pela Adiministração, as condições para o
desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal n° 8666/93, sem
prejuízo de outros atos nomativos pertinentes.
Art. 14-Esta Portaria entra

em

vigor na data de sua publicação.

Art. 15-Revogam-se as Disposições em contrário.

Publique-se

Registre-se e

Cumpra-se
Gabinete do Prefeito, 13 de julho de

2022
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