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PAPEL TIMBRADO  

  

 

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

 

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO PARA RESPONDER PELA 

FUNÇÃO DE FISCAL TÉCNICO 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 Fiscal 

Técnico, nos termos da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, e Decreto Municipal n.º ----------

------ 

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

 

 Art. 2º - Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos 

legais, ao substituto, em especial: 

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações 

pertinentes às suas competências; 

II - anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados; 

III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou 
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irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo 

para a correção; 

IV - informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou 

adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso; 

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam 

inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas; 

VI - fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 

estabelecidas na avença, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento, 

e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificação; 

VII - comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIII do art. 

19, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratação ou 

prorrogação. 

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

 

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

 

 

Prefeito Municipal  


