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Diário Oficial Eletrônico do Município de

Porto Vitória

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA
PORTARIA Nº 211, de 22 de novembro de 2017.

Ementa: Designa Fiscal do Contrato realizado pela Administração Municipal com a 
Empresa que realizará o Concurso Público Municipal e dá outras providências.
KURT NIELSEN JUNIOR, Prefeito Municipal de Porto Vitória, Estado do Paraná, no uso 
das suas atribuições legais, - RESOLVE:
Art. 1º. Nomear a Sra. CRISTINE SCALETT WENGERKIEWICZ GOMES – CPF Nº 
882.280.969-68 Para fiscalizar o Contrato realizado pela Administração Municipal com 
a Empresa que realizará o Concurso Público Municipal, neste Município de Porto Vitória.
Art. 2º. O fiscal nomeado através do art. anterior terá as seguintes atribuições:
I. Ler atentamente o contrato, principalmente quanto à especificação do objeto e ao prazo 
de execução;
II. Manter contato com o representante da contratada com vistas a garantir o cumprimento 
integral do contrato, esclarecendo dúvidas que estiverem sob a sua alçada e no que 
tange a aspectos técnicos/operacionais da execução do contrato, encaminhando ao seu 
superior, através de relatório, problemas que surgirem quando lhe faltar competência;
III. Acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos 
registrados no contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma de execução 
dos serviços;
IV. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;
V. Juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da 
execução contratual, arquivando, por cópia, a que se fizer necessária;
VI. Receber a fatura de cobrança, conferindo:
a) se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas;
b) se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido;
c) se a Nota Fiscal tem validade e se está corretamente preenchida, constando os serviços 
que foram prestados, o número da agencia bancária e a respectiva conta, o numero do 
contrato e do convenio, se houver;
d) se foram registrados os valores das retenções de ISS e/ou IRRF, conforme determina 
a legislação para cada caso e se a Nota Fiscal está acompanhada das guias de quitação 
do FGTS/INSS sobre a mão-de-obra empregada (no caso de manutenção, serviço de 
engenharia, etc.), conforme determina o contrato;
e) se no verso da Nota Fiscal consta carimbo certificando a execução da despesa, 
devidamente assinado;
f) Acompanhar o envio da nota fiscal ao setor financeiro para pagamento.
VII. Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer alteração de condição 
contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas 
pertinentes;
VIII. Atentar para as alterações de interesse da Contratada que deverão ser por ela 
formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de 
reequilíbrio econômico–financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de 
prazo devido ao não cumprimento do cronograma de execução, deverá ser devidamente 
justificado;
IX. Encaminhar por escrito ao seu superior, questões relativas:
a) Prorrogação de contrato, antes de seu término, com justificativas competentes;
b) Comunicar problemas detectados na prestação do serviço, que tenham implicações 
no pagamento;
c) Narrar os fatos, indicando as cláusulas contratuais que estão sendo infringidas, com 
documentos comprobatórios.
X. Atestar o cumprimento do objeto contratual, observando o que dispõe o contrato e 
no caso de dúvidas técnicas ou jurídicas, deve-se buscar auxílio para que se efetue 
corretamente a atestação.
Art. 3º. No caso de dúvidas, deve o fiscal buscar inicialmente informações na Secretaria 
a que estiver subordinado. Se a dúvida for de cunho jurídico, deve buscar apoio na 
Procuradoria Jurídica, e de ordem técnica, recorrer ao setor que elaborou o projeto básico 
ou as especificações do objeto.
Parágrafo Único–As dúvidas poderão ser dirimidas informalmente com órgãos 
componentes, salvo quando houver necessidade de motivar algum ato, hipótese em que 
deverão ser feitas por escrito e juntadas ao processo.
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposições 
em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Porto Vitória, em 22 de novembro de 2017.
KURT NIELSEN JUNIOR - Prefeito Municipal
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