
MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
PORTARIA GAB/SMS/VG Nº 28, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2.019.

Designa o servidor para exercer a função de Fiscal do 1º Termo Aditivo ao
Contrato nº 113/2018 e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação, em especial, o arti-
go 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor, o Senhor JADERSON DIEGO FIGUEIREDO,
brasileiro, Superintendente de Obras, portador da Cédula de Identidade
RG nº 1776382-7 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 821.982.971-32, ma-
trícula nº 111026, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 113/2018, firmado com a empresa AM-
PLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº
02.435.014/0001-63, NIRE nº 130353175, cujo objeto é a contratação de
empresa no ramo de engenharia destinada a retomada da construção da
Unidade Básica de Saúde, denominada Aurilia Sales (Lote 06), em confor-
midade com as planilhas de quantitativos, o cronograma físico-financeiro,
os projetos arquitetônicos, os projetos complementares, e memoriais des-
critivos, das respectivas unidades os quais se encontram em anexo.

Art. 2º - caberá a fiscal do Contrato, ora designada, o acompanhamento,
fiscalização e avaliação da execução do referido contrato, competindo-lhe:

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio
todas as ocorrências a sua execução, determinando o que for necessário
à regularização das falhas ou dos defeitos observados, e, submeter, aos
seus superiores, em tempo hábil, as decisões e providências que ultrapas-
sarem a sua competência, nos termos da lei;

II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela con-
tratada, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu
período de vigência, propondo a autoridade superior, a aplicação das pe-
nalidades legalmente estabelecidas.

III – Atestar, formalmente, as notas fiscais, antes do encaminhamento ao
financeiro para pagamento, devendo realizar o acompanhamento e con-
ferência dos serviços prestados para comprovar a qualidade/quantidade e
exigir a garantia do serviço durante toda a contratação;

IV – Observar se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço
e todas as despesas foram efetivamente prestadas no período, e havendo
dúvida, determinar sua correção, bem como recorrer ao auxílio para efetu-
ar corretamente a conferência do atesto fiscal;

V – Solucionar problemas que afetem a relação contratual, propondo a Se-
cretaria Gestora do Contrato, a prorrogação de sua vigência quando ne-
cessário;

VI – Elaborar, relatório de fiscalização, referente a cada período de execu-
ção das atividades constantes na nota fiscal dos serviços prestados, de-
vendo fazer juntada ao processo de pagamento, antes do encaminhamen-
to ao financeiro;

VII – Adotar outras medidas legalmente previstas para o integral acompa-
nhamento e fiscalização da execução do objeto contratado.

Art. 3º - O servidor ora designado declara ter pleno conhecimento do ob-
jeto contratado pelo Município de Várzea Grande, conforme declaração de
fiscal devidamente assinada.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efei-
tos retroativos a data de assinatura do Termo Aditivo ao Contrato.

Várzea Grande, 20 de fevereiro de 2.019.

Diógenes Marcondes

Secretário de Saúde SMS/VG

PAUTA DE JULGAMENTO DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS – 28/02/2019

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, com base no
art. 37, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 4.354/2018, faz saber que
a 5ª Sessão Ordinária será realizada dia 28/02/2019, às 09h00min na Se-
cretaria de Gestão Fazendária – Gabinete do Secretário, com a seguinte
pauta:

1) Processo CRF/VG n. 11 (Auto Campo Comércio de Veículos Ltda.
x Fisco Municipal – ISQQN)Conselheira Relatora Sra. ADRIANA SCH-
LITTER (Recurso Voluntário);

2) Processo CRF/VG n. 12 (Claudia Auxiliadora de Moraes Costa
– Cartório de Paz e Notas do Capão Grande x Fisco Municipal –
ISQQN)Conselheiro Relator Sr.MÁRIO CEZAR DE LIMA(Recurso Vo-
luntário).

Várzea Grande; 20 de Fevereiro de 2019.

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ATO Nº. 175/2019

Lucimar Sacre de Campos, Prefeita Municipal de Várzea Grande, no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal
e;

R E S O L V E:

EXONERAR Marildes de Assis Correa do cargo em Comissão de Assis-
tente Técnico - DNS 7, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 21 de
Fevereiro de 2019.

Registra- se, publica-se, cumpra-se.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea
Grande, 21 de Fevereiro de 2019.

Lucimar Sacre de Campos Prefeita Municipal Diógenes Marcondes
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
PORTARIA Nº 222/2019

O Superintendente de Gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Ad-
ministração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo
Art. 1° da Portaria Interna n° 007/2017 de 04 de janeiro de 2017.

RESOLVE

Tornar sem efeito a Portaria nº 165/2019 somente com relação ao servi-
dor JORGE DE ARAUJO LAFETA NETO, matrícula n° 84694, exercendo
o cargo efetivo de Médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, que
concedeu 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao período
aquisitivo 2015/2016, com período de gozo em 01.02.2019 a 02.03.2019.
Conforme a Portaria nº 222/2019,publicada noJornal Oficial dos Municípi-
os do Estado de Mato Grosso – AMM, no dia 12/02/2019, pagina 604 0,
edição nº3.165.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea
Grande-MT, 21 de Fevereiro de 2019.
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