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Portaria nº 24 de 07 de julho de 2022. 

 

 

NOMEIA FISCAIS DE CONTRATO, 

REGULAMENTA O PROCEDIMENTO DE 

LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS NO 

ÂMBITO DESTA CASA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições que 

lhe confere o Regimento Interno e a legislação correlata; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal, na Constituição de Minas 

Gerais, na Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar nº 03/2019, esta última 

que institui o plano de cargos e carreiras dos servidores da Câmara de Borda da Mata-

MG; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1.962 de 18 de abril de 2017 (e 

suas alterações posteriores); 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 02/2022, que altera a Resolução nº 

07/2011, trazendo as atribuições do cargo de Diretor desta Casa; 

 

CONSIDERANDO o disposto nas Portarias nº 02 e 03 de 2022, que regulamentam as 

atribuições dos membros integrantes da Comissão de Licitações desta Casa; 

 

CONSIDERANDO a Circular nº 01/2021 e todas as suas alterações, em especial a 

Circular nº 05/2022, que atribuiu à Contabilidade desta Casa o lançamento das notas 

fiscais e respectivas liquidações destas no sistema de compras (software) desta Casa, 

em razão de, no novo software de gestão pública em nuvem da Câmara Municipal de 

Borda da Mata-MG, a liquidação da despeja e o lançamento das notas ficais estarem 

intimamente relacionados, necessitando de conhecimentos contábeis para tanto; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, que dispõe sobre a necessidade de nomeação 

de fiscais do contrato; 
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CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos procedimentos para 

liquidação e pagamento de despesas no âmbito desta Casa; 

 

CONSIDERANDO as disposições constantes das Leis Federais nº  4.320, de 17 de 

março de 1964, e n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para os procedimentos de 

liquidação e pagamento das despesas públicas; 

 

CONSIDERANDO o conceito de liquidação como procedimento pelo qual se verifica 

a legitimidade e a exigibilidade dos títulos e documentos comprobatórios das despesas 

públicas, ou seja, o direito adquirido do credor, a origem, o objeto e a exata 

importância da despesa a fim de extinguir a obrigação; 

 

CONSIDERANDO, por fim, a escassez de pessoal e a necessidade de otimização dos 

serviços, 

 

RESOLVE:  

Art. 1º - Nomear como fiscal de contratos no âmbito da Câmara Municipal de Borda 

da Mata-MG, os servidores Ruberley José da Silva Júnior e Jerusa da Silva Souza, 

devendo observar, no que for possível, devido à limitação de pessoal, a segregação de 

funções. 

 

Art. 2º - Aos fiscais de contratos, ora nomeados, garantida pela administração as 

condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na 

Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, sem prejuízo de outros atos normativos 

pertinentes, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:   

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade;   

II – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;   

III – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a 

contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;  

IV – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no 

cronograma físico-financeiro, revisão de preços, substituições de materiais e 

equipamentos, formulados pela contratada;   

V – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os 

estabelecidos no contrato;   

VI – Receber e atestar as Notas Fiscais, e encaminhá-las ao setor contábil desta Casa 

para que seja feita pela contabilidade a liquidação e o lançamento das notas (com os 

respectivos descontos) no sistema de gestão pública, nos termos da Circular nº 

05/2022; 
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VII – Verificar a correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e 

qualitativo, bem como o atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto 

contratado; 

VIII – Exercer outras atividades correlatas à sua função.  

 

Art. 3º - Fica garantido ao Fiscal de Contratos amplo e irrestrito acesso aos autos do 

processo administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização.   

 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

Jorge Pereira Filho 

Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG 
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