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PAPEL TIMBRADO  

  

PORTARIA Nº -----, DE ---- DE ------------- DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO PARA RESPONDER PELA 

FUNÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO DO     MUNICÍPIO DE -----

---------------,  NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL 

DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL N.º--------. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE -------------------- , em pleno 

exercício do cargo    e usando de suas atribuições e prerrogativas legais e 

atribuídas pela Lei Orgânica do Município: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica designado o servidores abaixo relacionados para exercer a atividade de 

Gestor e Fiscal de Contratos, nos termos da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, e Decreto 

Municipal n.º ---------------- 

Sr.(a) ----------------------------------------------------- - Membro 

 

 Art. 2º - Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, 

ao seu substituto, em especial: 

I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, de que 

dispõe os incisos II e II do art. 19. 

II - emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos 

contratos, no prazo de até 1 (um) mês, contados da instrução do requerimento, ressalvados 

os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum 

interesse para a boa execução do contrato; 
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III - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros 

contratados, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas 

adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a 

sua competência; 

IV - acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para efeito de 

empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de riscos eventuais 

problemas que obstarem o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa; 

V - manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo 

todos os registros formais da execução no Histórico de Gerenciamento do Contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 

prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à necessidade ou não de 

eventuais adequação ao contrato para que atenda a finalidade da Administração; 

VI - coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação 

pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos de que dispõe o 

inciso I do art. 19; 

VII - estabelecer prazo razoável para comunicar à autoridade competente o término dos 

contratos, em caso de nova contratação ou prorrogação, visando à solução de 

continuidade; 

VIII - constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com as informações obtidas durante a execução do 

contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE -------------------- /MG, ---- de -------- de 2021. 

 

 

Prefeito Municipal  


