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PORTARIAS
PORTARIA Nº 068, DE 22 DE JULHO DE 2016.
DISPÕE SOBREADESIGNAÇÃO DE GESTOR
PARA OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANÁPOLIS,
usando de suas atribuições legais e nos termos da legislação
vigente,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora SHEYLLE ALMEIDA DA SILVA
TELES, matricula funcional nº 26.781 e CPF n° 009.686.521-07
como fiscal dos contratos dos processos nº 33438/2016,33442/2
016,33439/2016 e 33440/2016, que tem por objeto aquisição de
frutas e verduras.
Art. 2º - Cabe ao Gestor do Contrato fiscalizar, acompanhar
e verificar sua perfeita execução, em todas as fases, até o
recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob
pena de responsabilidade:
I – anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, inclusive com a juntada de documentos, em ordem
cronológica, necessários ao bom acompanhamento do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas
ou defeitos observados com estabelecimento de prazo para a
solução;
II – transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações
de prazos, cronogramas de execução e especificações do projeto,
quando for o caso e após autorização expressa da autoridade
superior;
III – dar imediata ciência formal a seus superiores dos incidentes
e das ocorrências da execução que possam acarretar a imposição
de sanções ou a rescisão contratual;
IV – adotar as providências necessárias para a regular execução
do contrato;
V – promover, com a presença de representante do contratado, a
medição e verificação dos serviços e fornecimentos já efetuados,
atestando as notas fiscais/faturas ou outros documentos hábeis
e emitindo a competente habilitação para o recebimento de
pagamentos;
VI – manter controle do cronograma físico- financeiro do contrato;
VII – verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços
entregues, podendo exigir sua substituição ou refazimento,
quando não atenderem aos termos do que foi contratado;
VIII – esclarecer prontamente as dúvidas do contratado,
solicitando ao setor competente da Administração, se necessário,
parecer de especialistas;
IX – acompanhar e controlar os prazos constantes do ajuste,
mantendo interlocução com o fornecedor e/ou prestador quanto
aos limites temporais do contrato;
X – manifestar-se por escrito às unidades responsáveis a respeito
da necessidade de adoção de providências visando à prorrogação
do prazo contratual, antecipadamente ao término de sua vigência,
observados os prazos exigíveis para cada situação, nunca
inferiores a 60 (sessenta) dias;
XI – manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, acerca
da necessidade de adoção de providências visando à deflagração
de novo procedimento licitatório, antecipadamente ao término da
vigência contratual, observadas as peculiaridades de cada objeto
e os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 120
(cento e vinte) dias;
XII – observar se as exigências do edital e do contrato foram
atendidas em sua integralidade;
XIII – fiscalizar a obrigação do contratado e do subcontratado,
se houver, de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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Art. 3º - O Gestor do Contrato responderá aos órgãos de controle
nos casos de inexatidão na execução das tarefas que lhe são
atribuídas no art. 2° ou de omissão, em especial:
I – na constatação da ocorrência de mora na execução;
II – na caracterização da inexecução ou do cumprimento irregular
de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III – na comunicação formal às autoridades superiores, em tempo
hábil, de fatos cuja solução ultrapasse a sua competência, para
adoção das medidas cabíveis;
IV – no recebimento provisório ou emissão de parecer
circunstanciado para o recebimento definitivo do objeto contratual
pela Administração, sem a comunicação de falhas ou incorreções;
V – na ocorrência de liquidação de obrigação não cumprida,
executada de forma irregular ou incompleta, pelo contratado,
e emissão indevida de autorização para pagamento da
contraprestação.
Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, aos 22 de julho
de 2016.
LUIZ CARLOS TEIXEIRA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde
PORTARIA/SEMFAZ N.º 008, DE 22 DE JULHO DE 2016.
“ALTERA
O
PRAZO
PARA
O
CANCELAMENTO ELETRÔNICO DE NOTA
FISCAL
DE
SERVIÇOS
ELETRÔNICA,
INSTITUÍDO NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA
PORTARIA N.º 008, DE 16 DE NOVEMBRO DE
2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 88, IV e
V da Lei Orgânica do Município de Anápolis, neste Estado
de Goiás, e, pelo disposto no art. 10 do Decreto Municipal n.º
29.080, de 09 de Setembro de 2009, com nova redação dada pela
Decreto Municipal n.º 38.361, de 11 de Março de 2015,
DETERMINA:
Art. 1º. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), poderá
ser cancelada em até 05 (cinco) dias após a sua emissão, e
diretamente pelo emitente/prestador de serviços, que se valerá do
sistema gerenciador de emissão por ele utilizado (portal emissor
de NFS-e).
Art. 2º. Todos os pedidos de cancelamento de NFS-e, fundados
nos termos da Portaria n.º 006, de 06 de Julho de 2016, só
poderão ser formalizados, após a dilação do prazo de 05 (cinco)
dias estabelecido nos termos do parágrafo anterior, sob pena de
indeferimento.
Art. 3º. Os contribuintes usuários de sistema gerenciador
de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderão
valer-se da opção “Carta de Correção”, disponível no sistema
gerenciador, para correção, tão somente, das observações
constantes nos campos Descrição dos Serviços e/ou Informações
Complementares.
Art. 4º. O prazo de cancelamento de NFS-e, disciplinado nos
termos do artigo 1º desta presente Portaria, serão contados em
horas, para fins de sistematização de todos os procedimentos
inerentes ao feito.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se todas as disposições em contrário.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 22 de Julho de 2016.
JOSÉ ROBERTO MAZON
Secretário Municipal da Fazenda

