
BRENO GOMES, Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade
Urbana, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no
art. 67 da Lei nº 8.666/1993, e a Orientação Técnica nº 35/CGM/2015, ex-
pedida pela Controladoria Geral do Município.

RESOLVE:

1º. Fica determinada substituição para função de fiscal, DESIGNAN-
DO,como TITULARo SenhorCIDOMAR DE ARRUDA VELO, brasileiro,
Coordenador de Mobilidade Urbana, portador da Cédula de Identidade RG
nº 1331776-8 e inscrito no CPF nº 913.811.501-87, Matrícula nº 121394, e
como SUPLENTEo Senhor JONAS ULISSES RIBEIRO MACEDO, brasi-
leiro, Agente de Desenvolvimento Econômico e Social lotado na Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, matricula nº 23157,
portador RG nº 17567165 SSP/MT, e inscrito CPF nº. 004.404.411-96, pa-
ra acompanhar e fiscalizar a execução do objeto daAta de Registro de Pre-
ço nº35/2019, contrato nº079/2019,firmado com a EmpresaCONSÓRCIO
SINALTA PROPISTA - CONTINUA,cujo objeto é o Registro de preços pa-
ra contratação de empresa para execução dos serviços, fornecimento, im-
plantação e manutenção de sinalização viária vertical e horizontal, confor-
me especificado nos projetos em anexo, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea
Grande/MT, assinadonos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993.

2º. Caberá ao Fiscal do Contrato, ora designado, o acompanhamento, fis-
calização 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
contratada, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu período de vigência, propondo a autoridade superior, a aplicação das
penalidades legalmente estabelecidas.

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

IV – OBSERVAR se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao ser-
viço e todas as despesas foram efetivamente prestadas no período, e ha-
vendo duvida, determinar sua correção, bem como recorrer ao auxílio para
efetuar corretamente a conferência do atesto fiscal;

V – SOLUCIONAR problemas que afetem a relação contratual, propondo
a Secretaria Gestora do Contrato, a prorrogação de sua vigência quando
necessário;

VI – ELABORAR, relatório de fiscalização, referente a cada período de
execução das atividades constantes na nota fiscal dos serviços prestados,
devendo fazer juntada ao processo de pagamento, antes do encaminha-
mento ao financeiro;

VII – ADOTAR outras medidas legalmente previstas para o integral acom-
panhamento e fiscalização da execução do objeto contratado.

Art. 3º. Os servidores ora designados declaram ter pleno conhecimento do
objeto contratado pelo Município de Várzea Grande.

Art. 4º. Dê ciência formal ao servidor designado.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigorna data de sua publicação, com efeitos
retroativos desde assinatura contrato, ratificando dos os atos realizados
pelos fiscais ora designados.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Várzea Grande – MT,17 de dezembro
de 2019.

BRENO GOMES

Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana

PORTARIA Nº 1.277/2019

O Superintendente de Gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Administração, 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

Conceder Férias regulamentares, referente aos meses de Dezembro/2019 e Janeiro/2020, de acordo com Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea
Grande, Lei Complementar nº. 1.164/1991 que dispõe em seu Art.85, aos servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MAT. NOME DO SERVIDOR VINCULO PERIODO AQUISITIVO PERIODO DE GOZO

42602 SARA JOELI MONFORT DE ALBUQUERQUE Efetivo 2018/2019 26.12.19 a 27.12.19
(02 dias)

42602 SARA JOELI MONFORT DE ALBUQUERQUE Efetivo 2018/2019 02.01.20 a 10.01.20
(09 dias)

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 19 de Dezembro de 2019.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

PAUTA DE JULGAMENTO DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS – 30/01/2020

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 16ª Sessão Ordinária será realizada dia 30/01/2020, às 15h00min na Se-
cretaria de Gestão Fazendária – Gabinete da Secretaria, com a seguinte
pauta:

1) Processo CRF/VG n. 59 (Irmãos Gela Transportes Ltda. – ME x Fis-
co Municipal – IPTU – Recurso Voluntário) - Conselheira Relatora Sra.
CÁSSIA REGIS LOPES;

2) Processo CRF/VG n. 62(Imobiliária Torrão de Ouro x Fisco Muni-
cipal x Fisco Municipal – IPTU – Reexame Necessário) – Conselheiro
RelatorSr. CLÁUDIO SANTOS ALVES DA SILVA;

3) Processo CRF/VG n. 63 (MRV Prime Chapada Oriente Incorpora-
ções SPE Ltda. x Fisco Municipal – ISSQN – Recurso Voluntário) -
Conselheiro Relator Sr. JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO.

Várzea Grande; 18 de Dezembrode 2019.

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais
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