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Atos Administrativos

ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO Nº 02, de 05 de julho de 2022.
Dispõe sobre os procedimentos a serem
adotados na instrução, cronologia documental
e roteiro de verificação dos processos de
pagamento da Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE DIAS D’ÁVILA, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pela Lei nº 330 de 25 de Junho de 2009 e alterações posteriores, Resolução
TCM/BA nº 1120 de 21 de dezembro de 2005 e demais normas em vigor;
Considerando ser atribuição do controle interno a expedição de atos normativos sobre
procedimentos com vista ao disciplinamento simplificado e a racionalização de rotinas para
a Administração Municipal;
Considerando a permanente necessidade de revisão, atualização e aperfeiçoamento dos
procedimentos de controle interno no âmbito do Poder Executivo, resolve:

Art. 1º Estabelecer a ordem de documentos indispensáveis à formalização dos processos de
pagamentos, bem como o roteiro de verificação com vistas a uniformizar a análise e
controle da despesa administrativa do Poder Executivo de Dias d’ Ávila.
Art. 2º Esta orientação de procedimento entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, 05 DE JULHO DE 2022.

MARISTELA MOREIRA AMORIM
Controladora Geral do Município
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OP - ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO Nº 02/2022 – CGM

ASSUNTO: PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS QUANTO À FORMALIZAÇÃO E
CRONOLOGIA DOCUMENTAL NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO.

Esta Orientação de Procedimento tem como objetivo padronizar a instrução,
cronologia dos documentos essenciais à formalização dos processos de pagamentos
encaminhados à Controladoria Geral do Município de Dias D’Ávila.

1.

DEFINIÇÕES:

1.1.

Autos de processo: conjunto de documentos ordenados cronologicamente, reunidos

em capa própria, com numeração específica, necessários ao registro formal de atos e de
fatos de natureza administrativa ou jurídica.

1.2.

Ordem cronológica: ordem de organização dos documentos, adotando-se como

critério a ordem em que cada um dos elementos ocorreu na formalização processual,
resultando em uma sequência coesa e lógica.

2.

DA COMPOSIÇÃO DO PROCESSO:

2.1. A composição e cronologia para formalização do processo deverá observar a
especificidade documental necessária à perfeita compreensão do pagamento e sua
posterior prestação de contas, de acordo com natureza da despesa.

2.2. A relação de documentos constante nos roteiros de verificação anexos a esta
orientação de procedimento, conforme tipo de despesa, não exclui a possibilidade de
solicitação de documentos específicos. Em análise do caso concreto a Controladoria poderá
requerer documentos complementares para sanar eventuais dúvidas ou falhas formais,
2
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observando inclusive as obrigações estabelecidas nos contratos que originam as despesas e
as alterações na legislação pertinente.

2.3. De acordo com a especificidade de cada pagamento, a ordem de organização dos
documentos seguirá o roteiro de verificação dos check list anexos: Empenho e suas
alterações; nota fiscal; ordem de fornecimento/serviço; contrato/apostilamentos/ata,
aditivos e respectivas publicações; designação de gestor/fiscal de contratos; certidões de
regularidade fiscal e trabalhista; controle de saldo/ata e documentos específicos,
conforme a natureza da despesa.

2.4 Processos de pagamento com legislação ou rito especial seguirão a ordem dos roteiros
de verificação, sem prejuízo da documentação complementar que deve ser anexada
conforme caso concreto.

3.

DOS PRAZOS PARA ANÁLISE:

3.1 Os processos de pagamento com vencimento serão encaminhados à Controladoria com
prazo de 05 (cinco) dias úteis de antecedência;

3.2 O prazo para análise dos processos de pagamento será de no mínimo 03 (três) dias
úteis;

3.3 Para efeito de contagem de prazos considera-se o art. 66 da Lei 9.784/99:

“Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se
da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.”

4.
a.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os processos serão instruídos com documentos devidamente assinados pelos

servidores responsáveis por sua confecção ou conferência, devendo conter nome completo,
matrícula e cargo, de forma personalíssima;
3
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b.

Os documentos que compõem o processo serão apresentados sem rasuras e

legíveis;

c.

As folhas do processo deverão ser numeradas em ordem crescente, pelas unidades

administrativas que as adicionarem, mediante carimbo específico, que será aposto no canto
superior direito na frente da folha, sem prejuízo da informação registrada;

d.

É proibida a repetição de números para as folhas do processo, rasura, uso de

corretivo ou diferenciação por letras (por exemplo, 01-A, 01-B, 01-C ou 03.1, 03.2, 03.3), bem
como qualquer outro artifício para sua correção.

e.

Quando se tratar de informação no verso, o verso da peça não será numerado e sua

identificação, quando for necessário, terá como referência a letra“v”, da palavra verso.
Exemplo: peça 03 v;

f.

As folhas de informação devem vir numeradas e com identificação do processo;

g.

Para melhor compreensão das informações, as planilhas/controle de saldo, devem

ser acompanhadas de legendas e/ou notas explicativas, quando couber;

h.

Os documentos em cópia anexados ao processo devem estar autenticados pelo

servidor responsável, com assinatura e aposição do carimbo de conferência com original;
i.

Esta orientação de procedimento e seus anexos serão atualizados conforme as

demandas encaminhadas a esta Controladoria.

Dias D’Ávila, 05 de julho de 2022.

Maristela Moreira Amorim
Controladora Geral do Município
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ANEXO I – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
00

CAPA

01

EMPENHO (NE)

1.1
1.2

Há empenho prévio relacionado à solicitação de fornecimento?
A Nota de empenho foi emitida em data compatível com o início da relação
contratual? (anterior ou igual à data de realização da despesa)
O empenho condiz com a solicitação de fornecimento?
Consta no empenho n.º da licitação, dispensa, inexigibilidade?
Foi classificado o tipo de empenho?
Foi devidamente classificada a unidade orçamentária, função, sub-função,
programa, atividade e elemento da despesa?
A dotação supre o valor do empenho?
O credor está corretamente identificado na nota de empenho?
O histórico condiz com o objeto do empenho?
O empenho está devidamente assinado e carimbado pelo responsável?
A dotação orçamentária do empenho obedece à dotação orçamentária do
contrato/aditivo?
A dotação orçamentária do empenho condiz com a secretaria requisitante da
despesa
NOTA FISCAL (NF)
A descrição dos serviços na NF está de acordo com o disposto em contrato?
A NF é referente ao ano-exercício que está acontecendo o pagamento?
A NF foi emitida em data igual ou posterior a data da nota de empenho?
A NF está com o atesto, assinado por funcionário devidamente identificado
com cargo e matrícula?
Em caso de obras, consta na nota fiscal o nº do CNO do fornecedor?
A NF tem como destinatário o Município de Dias D’Ávila?
As retenções dos tributos federais e municipais estão destacadas na Nota
Fiscal? (em caso de prestação de serviços)
Acompanha a Nota Fiscal Eletrônica o Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica/DANFE?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do contrato?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do convênio (se for o caso)?
Consta no histórico da NF o número do Convênio/Contrato de repasse e
objeto?
A data de Atesto de Recebimento é igual ou posterior à data final do período de
execução do serviço a ser pago ou à data da entrega dos bens adquiridos?
Consta documento ou declaração original assinada pelo representante legal da
empresa de que a mesma é optante pelo SIMPLES, quando for o caso?
ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO
Consta a OF/OS (ordem de Fornecimento/ordem de serviço)?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo Responsável da
secretaria?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo fornecedor?
A OF/OS contém dados do credor: CNPJ, Razão Social, endereço, CPF e NIT/
PISPASEP- (para pessoas físicas)?
A especificação do produto/serviço está descrito de forma bem discriminada?
CONTRATO/CONVÊNIO/ ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Consta Cópia do Contrato ?
Consta cópia da publicação?
O contrato encontra-se vigente?

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
02
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.10
2.11
2.12
03
3.1
3.3

3.4
3.5
04
4.1
4.2
4.3

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
9
9.1
10
10.1
11
11.1
11.2
12
12.1

12.2
13
13.1
14
14.1

Consta cópia dos aditivos e suas publicações de forma sequencial?
Em caso de Ata de Registro de Preços, consta cópia de publicação na íntegra?
A dotação orçamentária do contrato faz referência ao Tipo de convênio? Se
sim, consta a autorização de pagamento emitida pelo setor responsável (União,
estado, ou Município)?
Constam as Publicações no DOU, DOE ou DOM (de acordo à origem do recurso)
do contrato e aditivos?
Consta apostilamento (POSTERIOR AO CONTRATO/ADITIVO) de dotação
orçamentária em se tratando de alterações pertinentes.
ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO?
Consta portaria nomeando o gestor/fiscal o contrato?
CERTIDÕES DE REGULARIDADE PESSOA JURÍDICA / PESSOA FISICA
Certidão da Receita Federal e Dívida Ativa da União e comprovante de
autenticidade.
Fazenda Estadual e comprovante de autenticidade.
Fazenda Municipal e comprovante de autenticidade.
FGTS – Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e
comprovante de autenticidade (no caso de pessoa física - certidão ou simples
declaração por parte do credor informando não ter empregado doméstico).
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e autenticidade
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Foi anexado o Boletim de Medição?
O Boletim de Medição encontra-se numerado e indica o local do serviço?
O Boletim de Medição está devidamente aprovado e atestado pelo Fiscal,
Secretário e Empresa?
O valor e período da medição estão de acordo com a nota fiscal?
Consta no Boletim de Medição o número do Convênio ou Contrato de Repasse?
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA
Relatório Fotográfico da Obra, compatível com a Medição e o Período assinado
e carimbado por servidor responsável;
Tratando-se de serviços de reformas, o relatório fotográfico está de acordo
com a Resolução TCM/BA nº 1422/2021)?
CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Consta certidão de regularidade do responsável técnico perante o CREA –
pessoa física?
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PERANTE O CREA – PESSOA JURÍDICA
Consta certidão de regularidade perante o CREA – pessoa jurídica?
ART
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de FISCALIZAÇÃO da obra e/ou
serviço junto ao CREA?
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de EXECUÇÃO da obra e/ou
serviço junto ao CREA?
COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO
Consta folha de Pagamento/extrato mensal da Contratada referente ao mês
anterior ou atual à execução da obra juntamente com o recolhimento da
GFIP/SEFIP/DCTF no CNO da Obra?
Recolhimentos e comprovantes de pagamento de INSS e FGTS vinculados ao
CNO da Obra durante o período da medição
SEGUROS/GARANTIAS
Foi anexado Seguro garantia do contrato, conforme contrato? (em caso de
seguro vencido anexar cópia da renovação)
DIÁRIO DE OBRAS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

Consta DIÁRIO DE OBRAS, especificando as datas conforme o período de
medição, preenchido conforme os acontecimentos dos eventos e assinados
pelo engenheiro da obra (da contratada) e da e da fiscalização (contratante)
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15
15.1

LANÇAMENTO NO SIGA

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

Consta nos autos o Espelho do cadastro da obra no SIGA?

17
TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRAS (PARA AS OBRAS FINALIZADAS)
18
Folha de informação/encaminhamento
VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Os documentos em cópia foram devidamente autenticados? Consta identificação do
servidor?
As folhas do processo estão devidamente numeradas e rubricadas pelo responsável?

7
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ANEXO II – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE
00
01
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
02
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

03
3.1
3.3

3.4
3.5
04
4.1
4.2
4.3

CAPA
EMPENHO (NE)
Há empenho prévio relacionado à solicitação de fornecimento?
A Nota de empenho foi emitida em data compatível com o início da
relação contratual? (anterior ou igual à data de realização da despesa)
O empenho condiz com a solicitação de fornecimento?
Consta no empenho n.º da licitação, dispensa, inexigibilidade?
Foi classificado o tipo de empenho?
Foi devidamente classificada a unidade orçamentária, função, subfunção, programa, atividade e elemento da despesa?
A dotação supre o valor do empenho?
O credor está corretamente identificado na nota de empenho?
O histórico condiz com o objeto do empenho?
O empenho está devidamente assinado e carimbado pelo responsável?
A dotação orçamentária do empenho obedece à dotação orçamentária
do contrato/aditivo?
A dotação orçamentária do empenho condiz com a secretaria
requisitante da despesa
NOTA FISCAL (NF)
A descrição dos serviços na NF está de acordo com o disposto em
contrato?
A NF é referente ao ano-exercício que está acontecendo o pagamento?
A NF foi emitida em data igual ou posterior a data da nota de
empenho?
A NF está com o atesto, assinado por funcionário devidamente
identificado com cargo e matrícula?
A NF tem como destinatário o Município de Dias D’Ávila?
Acompanha a Nota Fiscal Eletrônica o Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica/DANFE?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do contrato?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do convênio (se for o caso)?
Consta no histórico da NF o número do Convênio/Contrato de repasse
e objeto?
A data de Atesto de Recebimento é igual ou posterior à data final do
período de execução do serviço a ser pago ou à data da entrega dos
bens adquiridos?
ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO
Consta a OF/OS (ordem de Fornecimento/ordem de serviço)?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo
Responsável da secretaria?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo
fornecedor?
A OF/OS contém dados do credor: CNPJ, Razão Social, endereço, CPF e
NIT/ PISPASEP- (para pessoas físicas)?
A especificação do produto/serviço está descrito de forma bem
discriminada?
CONTRATO/CONVÊNIO/ ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Consta Cópia do Contrato?
Consta cópia da publicação?
O contrato encontra-se vigente?

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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4.4
4.5

Consta cópia dos aditivos e suas publicações de forma sequencial?
Em caso de Ata de Registro de Preços, consta cópia de publicação na
íntegra?
4.6
A dotação orçamentária do contrato faz referência ao Tipo de
convênio? Se sim, consta a autorização de pagamento emitida pelo
setor responsável (União, estado, ou Município)?
4.7
Constam as Publicações no DOU, DOE ou DOM (de acordo à origem do
recurso) do contrato e aditivos?
4.8
Consta apostilamento (POSTERIOR AO CONTRATO/ADITIVO) de
dotação orçamentária em se tratando de alterações pertinentes.
5
ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
5.1
Consta Portaria Nomeando o Gestor/fiscal do Contrato?
6
CERTIDÕES DE REGULARIDADE PESSOA JURÍDICA / PESSOA FISICA
6.1
Certidão da Receita Federal e Dívida Ativa da União e comprovante de
autenticidade.
6.2
Fazenda Estadual e comprovante de autenticidade.
6.3
Fazenda Municipal e comprovante de autenticidade.
6.4
FGTS – Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço e comprovante de autenticidade (no caso de pessoa física certidão ou simples declaração por parte do credor informando não ter
empregado doméstico).
6.5
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
7
CONTROLE DE SALDO DO CONTRATO OU ATA
7.1
Consta Planilha de controle de saldo de contrato/ata por item?
7.2
O controle de saldo devidamente assinado pelo responsável?
8
NOS CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
8.1
Consta relatório de entrada de entrada no almoxarifado, devidamente
assinada pelo servidor responsável? (bens de consumo)
8.2
Relação de entrada de bens e de itens patrimoniais, devidamente
atestada pelo responsável do setor de patrimônio contendo número
do tombo (para aquisição de material permanente)?
8.3
Os itens do relatório são compatíveis com a descrição na nota fiscal?
8.4
Consta relatório fotográfico dos itens?
09
NOS CASOS DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
9.1
Consta relação de veículos, utilizados durante o período, devidamente
atestada pelo servidor responsável?
9.2
A relação de veículos apresenta placa, apresentando e consumo
individual?
9.3
Consta Planilha de medição com Km, roteiro, veículo, placa, tipo do
Combustível, valor unitário e quantidade consumida?
10
NOS CASOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
10.1
Consta pesquisa de preço para comprovação do desconto sobre o valor
de mercado? (3 orçamentos, conforme contrato)
10.2
Consta declaração de garantia das peças?
10.3
Consta autorização de fornecimento aprovando o orçamento da
contratada?
10.4
Consta relatório fotográfico das peças, acompanhado de legenda
(detalhando descrição da peça, foto com antes e depois)?
10.5
Consta termo de devolução das peças devidamente assinado pelo
contratado e atestado pelo servidor responsável?
VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Os documentos em cópia foram devidamente autenticados? Consta identificação do
servidor?
As folhas do processo estão devidamente numeradas e rubricadas pelo responsável?

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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ANEXO III – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM GERAL
00
01
1.1

CAPA
EMPENHO (NE)
Há empenho prévio relacionado à solicitação de fornecimento?

1.2
1.3

A Nota de empenho foi emitida em data compatível com o início da
relação contratual? (anterior ou igual à data de realização da despesa)
O empenho condiz com a solicitação de fornecimento?

1.4

Consta no empenho n.º da licitação, dispensa, inexigibilidade?

1.5

1.7

Foi classificado o tipo de empenho?
Foi devidamente classificada a unidade orçamentária, função, subfunção, programa, atividade e elemento da despesa?
A dotação supre o valor do empenho?

1.8

O credor está corretamente identificado na nota de empenho?

1.9

O histórico condiz com o objeto do empenho?

1.10

O empenho está devidamente assinado e carimbado pelo responsável?

1.6

1.11
1.12
02
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.10

2.11

03
3.1
3.3

A dotação orçamentária do empenho obedece à dotação orçamentária
do contrato/aditivo?
A dotação orçamentária do empenho condiz com a secretaria
requisitante da despesa
NOTA FISCAL (NF)
A descrição dos serviços na NF está de acordo com o disposto em
contrato?
A NF é referente ao ano-exercício que está acontecendo o pagamento?
A NF foi emitida em data igual ou posterior a data da nota de
empenho?
A NF está com o atesto, assinado por funcionário devidamente
identificado com cargo e matrícula?
A NF tem como destinatário o Município de Dias D’Ávila?
As retenções dos tributos federais e municipais estão destacadas na
Nota Fiscal? (em caso de prestação de serviços)
Acompanha a Nota Fiscal Eletrônica o Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica/DANFE?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do contrato?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do convênio (se for o caso)?
Consta no histórico da NF o número do Convênio/Contrato de repasse
e objeto?
A data de Atesto de Recebimento é igual ou posterior à data final do
período de execução do serviço a ser pago ou à data da entrega dos
bens adquiridos?
Consta documento ou declaração original assinada pelo representante
legal da empresa de que a mesma é optante pelo SIMPLES, quando for
o caso?
ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO
Consta a OF/OS (ordem de Fornecimento/ordem de serviço)?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo
Responsável da secretaria?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo
fornecedor?

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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3.4
3.5
04
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11
11.1

A OF/OS contém dados do credor: CNPJ, Razão Social, endereço, CPF e
NIT/ PISPASEP- (para pessoas físicas)?
A especificação do produto/serviço está descrito de forma bem
discriminada?
CONTRATO/CONVÊNIO/ ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Consta Cópia do Contrato?
Consta cópia da publicação?
O contrato encontra-se vigente?
Consta cópia dos aditivos e suas publicações de forma sequencial?
Em caso de Ata de Registro de Preços, consta cópia de publicação na
íntegra?
A dotação orçamentária do contrato faz referência ao Tipo de
convênio? Se sim, consta a autorização de pagamento emitida pelo
setor responsável (União, estado, ou Município)?
Constam as Publicações no DOU, DOE ou DOM (de acordo à origem do
recurso) do contrato e aditivos?
Consta apostilamento (POSTERIOR AO CONTRATO/ADITIVO) de
dotação orçamentária em se tratando de alterações pertinentes.
ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Consta Portaria Nomeando o Gestor/fiscal do Contrato?
CERTIDÕES DE REGULARIDADE PESSOA JURÍDICA / PESSOA FISICA
Certidão da Receita Federal e Dívida Ativa da União e comprovante de
autenticidade.
Fazenda Estadual e comprovante de autenticidade.
Fazenda Municipal e comprovante de autenticidade.
FGTS – Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço e comprovante de autenticidade (no caso de pessoa física certidão ou simples declaração por parte do credor informando não ter
empregado doméstico).
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
CONTROLE DE SALDO DO CONTRATO/ATA
Consta Planilha de controle de saldo de contrato/ata por item?
O controle de saldo devidamente assinado pelo responsável?
PLANILHA DE CUSTO/TERCEIRIZAÇÃO
Consta planilha descritiva do serviço descritiva de percentual de
insumos e mão de obra;
O percentual da planilha está de acordo com contrato e nota fiscal?
NOS CASOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Consta relatório de acompanhamento/atividades desenvolvidas
durante o mês, com a identificação do (s) equipamento (s) que sofreu a
manutenção, devidamente atestado por servidor responsável?
SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA
Folha de pagamento, sinalizando os funcionários que estão alocados
no Município?
Folha de recolhimento da SEFIP – mês anterior, sinalizando o nome dos
trabalhadores alocados no município?
Folha de recolhimento da INSS– mês anterior, sinalizando o nome dos
trabalhadores alocados no município?
Se serviço técnico especializado, consta carteira de identificação
profissional – emitida pelo conselho de classe?
Se motorista, consta CNH – (válida para o período contratado)?
Se motorista, consta declaração que esteve responsável pelo roteiro no
período;
NOS CASOS DE SERVIÇOS COOPERADO
Consta relatório circunstanciado do gestor de contrato (atestando,

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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assiduidade, uso de EPI, fardamento);
Consta Folha de recolhimento do INSS – mês anterior, sinalizando o
nome dos trabalhadores alocados no município;
11.3
Consta Cópia do CRA ou do conselho ao qual a cooperativa esteja
ligada;
11.4
Conta relatório circunstanciado do gestor de contrato (atestando,
assiduidade, uso de EPI, fardamento);
12
NOS CASOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CLINICAS MÉDICAS
12.1
Consta relatório dos beneficiários dos exames ou consultas
12.2
O quantitativo do relatório de beneficiários está em conformidade com
o controle de saldo e a nota fiscal?
13
NOS CASOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
13.1
Consta cópia dos documentos?
13.2
Sendo transporte escolar, consta tabela contemplando descrição,
modelo, placas, roteiros e valores individuais?
13.3
Em caso de veículos locados com motorista, consta CNH? declaração
de uso do veículo contendo o roteiro, quilometragem e consumo de
combustível?
13.4
Consta declaração de uso do veículo contendo o roteiro,
quilometragem e consumo de combustível?
13.5
Consta relação com valor unitário e quantidade fornecida para a
ocasião?
13.6
Consta Lista de beneficiários, devidamente assinada por servidor
competente?
14
NOS CASOS DE CONSULTORIAS/SISTEMAS
14.1
Em caso de serviços técnicos, consta relatório técnico devidamente
atestados por servidor responsável (identificado com a matrícula), que
descrevam os serviços executados?
14.2
Em caso de locação “de sistema”, consta declaração de cessão de
patrimônio?
14.3
Em caso de serviços de consultoria, consta relatório detalhado de
atividades executadas?
VERIFICAÇÃOD E AUTENTICIDADE
Os documentos em cópia foram devidamente autenticados? Consta identificação do
servidor?
As folhas do processo estão devidamente numeradas e rubricadas pelo responsável?
11.2

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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ANEXO IV – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO - PROCESSOS DE PUBLICIDADE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE
00
01
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
02
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.10
2.11

2.12

03
3.1
3.3
3.4

CAPA
EMPENHO (NE)
Há empenho prévio relacionado à solicitação de fornecimento?
A Nota de empenho foi emitida em data compatível com o início da
relação contratual? (anterior ou igual à data de realização da despesa)
O empenho condiz com a solicitação de fornecimento?
Consta no empenho n.º da licitação, dispensa, inexigibilidade?
Foi classificado o tipo de empenho?
Foi devidamente classificada a unidade orçamentária, função, subfunção, programa, atividade e elemento da despesa?
A dotação supre o valor do empenho?
O credor está corretamente identificado na nota de empenho?
O histórico condiz com o objeto do empenho?
O empenho está devidamente assinado e carimbado pelo responsável?
A dotação orçamentária do empenho obedece à dotação orçamentária
do contrato/aditivo?
A dotação orçamentária do empenho condiz com a secretaria
requisitante da despesa
Foi verificada no Sistema contábil o número e saldo de empenho?
Caso tenha reforço, foi verificada no sistema o número e valor do
reforço? Está devidamente assinado e carimbado pelo responsável?
NOTA FISCAL (NF)
A descrição dos serviços na NF está de acordo com o disposto em
contrato?
A NF é referente ao ano-exercício que está acontecendo o pagamento?
A NF foi emitida em data igual ou posterior a data da nota de
empenho?
A NF está com o atesto, assinado por funcionário devidamente
identificado com cargo e matrícula?
Na NF consta discriminação da Campanha?
A NF tem como destinatário o Município de Dias D’Ávila?
As retenções dos tributos federais e municipais estão destacadas na
Nota Fiscal? (em caso de prestação de serviços)
Acompanha a Nota Fiscal Eletrônica o Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica/DANFE?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do contrato?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do convênio (se for o caso)?
Consta no histórico da NF o número do Convênio/Contrato de repasse
e objeto?
A data de Atesto de Recebimento é igual ou posterior à data final do
período de execução do serviço a ser pago ou à data da entrega dos
bens adquiridos?
Consta documento ou declaração original assinada pelo representante
legal da empresa de que a mesma é optante pelo SIMPLES, quando for
o caso?
ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO
Consta a OF/OS (ordem de Fornecimento/ordem de serviço)?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo
Responsável da secretaria?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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3.5
3.6
04
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
7
7.1.1
7.1.2
8
8.1
8.2
8.3
9
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
10
10.3.1
10.3.2
10.3.3

fornecedor?
A OF/OS contém dados do credor: CNPJ, Razão Social, endereço, CPF e
NIT/ PISPASEP- (para pessoas físicas)?
A especificação do produto/serviço está descrito de forma bem
discriminada?
CONTRATO/CONVÊNIO/ ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Consta Cópia do Contrato?
Consta cópia da publicação?
O contrato encontra-se vigente?
Consta cópia dos aditivos e suas publicações de forma sequencial?
Em caso de Ata de Registro de Preços, consta cópia de publicação na
íntegra?
A dotação orçamentária do contrato faz referência ao Tipo de
convênio? Se sim, consta a autorização de pagamento emitida pelo
setor responsável (União, estado, ou Município)?
Constam as Publicações no DOU, DOE ou DOM (de acordo à origem do
recurso) do contrato e aditivos?
Consta apostilamento (POSTERIOR AO CONTRATO/ADITIVO) de
dotação orçamentária em se tratando de alterações pertinentes.
ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Consta Portaria Nomeando o Gestor/fiscal do Contrato?
CERTIDÕES DE REGULARIDADE PESSOA JURÍDICA / PESSOA FISICA
Certidão da Receita Federal e Dívida Ativa da União e comprovante de
autenticidade.
Fazenda Estadual e comprovante de autenticidade.
Fazenda Municipal e comprovante de autenticidade.
FGTS – Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço e comprovante de autenticidade (no caso de pessoa física certidão ou simples declaração por parte do credor informando não ter
empregado doméstico).
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
CONTROLE DE SALDO DO CONTRATO/ATA
Consta Planilha de controle de saldo de contrato/ata por item?
O controle de saldo devidamente assinado pelo responsável?
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
Consta discriminado da Campanha?
Os serviços discriminados encontram-se em consonância com a
campanha? O período encontra-se de acordo?
Encontra-se devidamente assinada, datada e carimbada? A data é
anterior ao período de Campanha?
AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO (AT)/AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO
(AV)
Consta autorização de trabalho devidamente assinada?
Os serviços estão descritos conforme a Solicitação de Serviço?
Serviços e valores estão de acordo com a Tabela SINAPRO?
Os cálculos com base em descontos e/ou acréscimos estão de acordo
com as porcentagens discriminadas no contrato?
Consta discriminação da campanha? O período de execução encontrase anterior a realização da campanha?
No caso de veiculação, consta a quantidade de inserções e período da
campanha?
ORÇAMENTO DO SERVIÇO
Consta orçamento do serviço?
Os orçamentos estão datados, assinados e com carimbos de CNPJ?
O CNAE é compatível com o objeto?

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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11
11.1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Consta no relatório fotográfico os dados do serviço (setor, endereço,
período da campanha)?
11.2
O relatório fotográfico possui legenda de identificação das imagens?
11.3
Nos casos de criação, consta Fotos da criação/finalização constam no
processo?
11.4
Consta texto dos SPOTS/JINGLES para a criação das mídias?
12
DAS PEÇAS PUBLICITARIAS
12.1
O exemplar da peça confeccionada (panfleto, folder, cartão de visita,
camisas, etc...) está de acordo com o serviço solicitado?
13
TABELA DE PREÇOS
13.1
Consta tabela de preços assinada e carimbada pela empresa
responsável?
13.2
Consta TABELA SINAPRO (constar apenas cópia da(s) página(s) do(s)
serviço(s) realizado(s).
14
COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO NA INTERNET
14.1
Consta print nas telas dos serviços veiculados via internet devidamente
assinada? (dos períodos que foram veiculados)
15
PLANILHA DE CONTROLE DE VEICULAÇÃO
14.1
A planilha contém dados de data, período, campanha?
14.2
A planilha está devidamente assinada e carimbada?
14.3
Consta relação com as datas ou print das veiculações juntamente com
a justificativa de uso?
14.4
Foi verificado o tempo de duração?
14.5
Encontra-se o detalhamento dos locais e horas de veiculação?
15
NOS CASOS DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO
15.1
Consta orçamento com no mínimo Três cotações?
16.2
O orçamento apresentado possui iguais características e detalhes para
aferição da proposta?
17
NO CASO DE SERVIÇO SPOT/VT
17.1
Consta mídia do serviço em CD ou pen drive?
17.2
Consta release do serviço?
17.3
Consta o pedido de inserção? (PI)
17.4
O pedido de inserção está assinado, datado, com horários e valores?
17.5
Foi verificado o tempo de duração?
17.6
A gravação na mídia encontra-se de acordo a campanha?
18
NO CASO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO
18.1
Consta NF nos casos da terceirização?
18.2
A Planilha de Inserção (PI) está assinada, com os serviços, campanhas,
datas e valores discriminados?
18.3
Nota Fiscal do Fornecedor encontra-se discriminando aos cuidados da
agência? O valor da NF encontra-se com o desconto de agência?
(desconto-padrão)
19
DECLARAÇÃO DA NOTA FISCAL
19.1
Os serviços discriminados encontra-se de acordo o que consta nos
autos?
19.2
A discriminação da NF e AT encontra-se de com o serviço?
19.3
A data encontra-se igual ou posterior ao atesto da NF?
19.4
Encontra-se devidamente assinada, datada e carimbada?
VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Os documentos em cópia foram devidamente autenticados? Consta identificação do
servidor?
As folhas do processo estão devidamente numeradas e rubricadas pelo responsável?

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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ANEXO V – CURSOS DE CAPACITAÇÃO
PAGAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO
00
01
1.1

CAPA
EMPENHO (NE)
Há empenho prévio relacionado à solicitação de fornecimento?

1.2
1.3

A Nota de empenho foi emitida em data compatível com o início da
relação contratual? (anterior ou igual à data da realização da despesa)
O empenho condiz com a solicitação de fornecimento?

1.4

Consta no empenho n.º da licitação, dispensa, inexigibilidade?

1.5

1.7

Foi classificado o tipo de empenho?
Foi devidamente classificada a unidade orçamentária, função, subfunção, programa, atividade e elemento da despesa?
A dotação supre o valor do empenho?

1.8

O credor está corretamente identificado na nota de empenho?

1.9

O histórico condiz com o objeto do empenho?

1.10

O empenho está devidamente assinado e carimbado pelo responsável?

1.6

1.11
1.12
02
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.10
2.11

03
3.1
3.3
3.4
3.5

A dotação orçamentária do empenho obedece à dotação orçamentária
do contrato/aditivo?
A dotação orçamentária do empenho condiz com a secretaria
requisitante da despesa
NOTA FISCAL (NF)
A descrição dos serviços na NF está de acordo com o disposto em
contrato?
A NF é referente ao ano-exercício que está acontecendo o pagamento?
A NF foi emitida em data igual ou posterior a data da nota de
empenho?
A NF está com o atesto, assinado por funcionário devidamente
identificado com cargo e matrícula?
A NF tem como destinatário o Município de Dias D’Ávila?
As retenções dos tributos federais e municipais estão destacadas na
Nota Fiscal? (em caso de prestação de serviços)
Acompanha a Nota Fiscal Eletrônica o Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica/DANFE?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do contrato?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do convênio (se for o caso)?
Consta no histórico da NF o número do Convênio/Contrato de repasse
e objeto?
A data de Atesto de Recebimento é igual ou posterior à data final do
período de execução do serviço a ser pago?
Consta documento ou declaração original assinada pelo representante
legal da empresa de que a mesma é optante pelo SIMPLES, quando for
o caso?
ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO
Consta a OF/OS (ordem de Fornecimento/ordem de serviço)?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo
Responsável da secretaria?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo
fornecedor?
A OF/OS contém dados do credor: CNPJ, Razão Social, endereço, CPF e

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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NIT/ PISPASEP- (para pessoas físicas)?
A especificação do produto/serviço está descrito de forma bem
discriminada?
04
CONTRATO/CONVÊNIO/ ATA DE REGISTRO DE PREÇO
4.1
Consta Cópia do Contrato ?
4.2
Consta cópia da publicação?
4.3
O contrato encontra-se vigente?
4.4
Consta cópia dos aditivos e suas publicações de forma sequencial?
4.5
Em caso de Ata de Registro de Preços, consta cópia de publicação na
íntegra?
4.6
A dotação orçamentária do contrato faz referência ao Tipo de
convênio? Se sim, consta a autorização de pagamento emitida pelo
setor responsável (União, estado, ou Município)?
4.7
Constam as Publicações no DOU, DOE ou DOM (de acordo à origem do
recurso) do contrato e aditivos?
4.8
Consta apostilamento (POSTERIOR AO CONTRATO/ADITIVO) de
dotação orçamentária em se tratando de alterações pertinentes.
5
ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
5.1
Consta Portaria Nomeando o Gestor/fiscal do Contrato?
6
CERTIDÕES DE REGULARIDADE PESSOA JURÍDICA / PESSOA FISICA
6.1
Certidão da Receita Federal e Dívida Ativa da União e comprovante de
autenticidade.
6.2
Fazenda Estadual e comprovante de autenticidade.
6.3
Fazenda Municipal e comprovante de autenticidade.
6.4
FGTS – Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço e comprovante de autenticidade (no caso de pessoa física certidão ou simples declaração por parte do credor informando não ter
empregado doméstico).
6.5
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
7
CONTROLE DE SALDO DO CONTRATO/ATA
7.1
Consta Planilha de controle de saldo de contrato/ata por item?
7.2
O controle de saldo devidamente assinado pelo responsável?
8
CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA GESTÃO
8.1
Cópia da lista de presença dos participantes
8.2
Consta fotos do evento, folder e todo material disponibilizado no
curso?
9
PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EM CURSOS EXTERNOS DE
CAPACITAÇÃO
9.1
Consta cópia da lista de presença ou Certificado de participação no
curso?
9.2
Consta lista de participantes (para cursos em andamento)?
9.3
Foi anexado Fotos do evento/curso, folder, etc.?
VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Os documentos em cópia foram devidamente autenticados? Consta identificação do
servidor?
As folhas do processo estão devidamente numeradas e rubricadas pelo responsável?
3.6

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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ANEXO VI – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES
PAGAMENTO DE PASSAGENS

1.3

CAPA
EMPENHO (NE)
Há empenho prévio relacionado à solicitação de fornecimento?
A Nota de empenho foi emitida em data compatível com o início da
relação contratual? (anterior ou igual à data de realização da despesa)
O empenho condiz com a solicitação de fornecimento?

1.4

Consta no empenho n.º da licitação, dispensa, inexigibilidade?

1.5

1.7

Foi classificado o tipo de empenho?
Foi devidamente classificada a unidade orçamentária, função, subfunção, programa, atividade e elemento da despesa?
A dotação supre o valor do empenho?

1.8

O credor está corretamente identificado na nota de empenho?

1.9

O histórico condiz com o objeto do empenho?

1.10

O empenho está devidamente assinado e carimbado pelo responsável?

00
01
1.1
1.2

1.6

1.11
1.12
02
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.10

2.11

03
3.1
3.3
3.4

A dotação orçamentária do empenho obedece à dotação orçamentária
do contrato/aditivo?
A dotação orçamentária do empenho condiz com a secretaria
requisitante da despesa
NOTA FISCAL (NF)
A descrição dos serviços na NF está de acordo com o disposto em
contrato?
A NF é referente ao ano-exercício que está acontecendo o pagamento?
A NF foi emitida em data igual ou posterior a data da nota de
empenho?
A NF está com o atesto, assinado por funcionário devidamente
identificado com cargo e matrícula?
A NF tem como destinatário o Município de Dias D’Ávila?
As retenções dos tributos federais e municipais estão destacadas na
Nota Fiscal? (em caso de prestação de serviços)
Acompanha a Nota Fiscal Eletrônica o Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica/DANFE?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do contrato?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do convênio (se for o caso)?
Consta no histórico da NF o número do Convênio/Contrato de repasse
e objeto?
A data de Atesto de Recebimento é igual ou posterior à data final do
período de execução do serviço a ser pago ou à data da entrega dos
bens adquiridos?
Consta documento ou declaração original assinada pelo representante
legal da empresa de que a mesma é optante pelo SIMPLES, quando for
o caso?
ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO
Consta a OF/OS (ordem de Fornecimento/ordem de serviço)?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo
Responsável da secretaria?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo
fornecedor?

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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3.5

A OF/OS contém dados do credor: CNPJ, Razão Social, endereço, CPF e
NIT/ PISPASEP- (para pessoas físicas)?
3.6
A especificação do produto/serviço está descrito de forma bem
discriminada?
04
CONTRATO/CONVÊNIO/ ATA DE REGISTRO DE PREÇO
4.1
Consta Cópia do Contrato ?
4.2
Consta cópia da publicação?
4.3
O contrato encontra-se vigente?
4.4
Consta cópia dos aditivos e suas publicações de forma sequencial?
4.5
Em caso de Ata de Registro de Preços, consta cópia de publicação na
íntegra?
4.6
A dotação orçamentária do contrato faz referência ao Tipo de
convênio? Se sim, consta a autorização de pagamento emitida pelo
setor responsável (União, estado, ou Município)?
4.7
Constam as Publicações no DOU, DOE ou DOM (de acordo à origem do
recurso) do contrato e aditivos?
4.8
Consta apostilamento (POSTERIOR AO CONTRATO/ADITIVO) de
dotação orçamentária em se tratando de alterações pertinentes.
5
ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
5.1
Consta Portaria Nomeando o Gestor/fiscal do Contrato?
6
CERTIDÕES DE REGULARIDADE PESSOA JURÍDICA / PESSOA FISICA
6.1
Certidão da Receita Federal e Dívida Ativa da União e comprovante de
autenticidade.
6.2
Fazenda Estadual e comprovante de autenticidade.
6.3
Fazenda Municipal e comprovante de autenticidade.
6.4
FGTS – Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço e comprovante de autenticidade (no caso de pessoa física certidão ou simples declaração por parte do credor informando não ter
empregado doméstico).
6.5
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
7
CONTROLE DE SALDO DO CONTRATO/ATA
7.1
Consta Planilha de controle de saldo de contrato/ata por item?
7.2
O controle de saldo devidamente assinado pelo responsável?
8
COMPROVAÇÃO DE EMISSÃO DE PASSAGEM
8.1
Consta Justificativa da viagem?
8.2
Consta prova de vínculo do servidor com a prefeitura?
8.3
Consta Bilhete eletrônico discriminando o valor cobrado pelas
passagens?
8.4
Consta cotação de preços (pesquisa no mínimo duas companhias
aéreas ou viação terrestre) encaminhada pela agência contratada?
8.5
Consta relatório de faturamento emitido pela companhia aérea viação
terrestre /consolidadora referentes as passagens ou bilhetes
adquiridos pelo município?
8.6
Consta Cartão de embarque referente ao trecho faturado?
VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Os documentos em cópia foram devidamente autenticados? Consta identificação do
servidor?
As folhas do processo estão devidamente numeradas e rubricadas pelo responsável?

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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ANEXO VII – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
00
01
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
02
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.10
2.11
03
3.1
3.3

3.4
3.5
04
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

CAPA
EMPENHO (NE)
Há empenho prévio relacionado à solicitação de fornecimento?
A Nota de empenho foi emitida em data compatível com o início da relação
contratual? (anterior ou igual à data da realização da despesa)
O empenho condiz com a solicitação de fornecimento?
Consta no empenho n.º da licitação, dispensa, inexigibilidade?
Foi classificado o tipo de empenho?
Foi devidamente classificada a unidade orçamentária, função, sub-função,
programa, atividade e elemento da despesa?
A dotação supre o valor do empenho?
O credor está corretamente identificado na nota de empenho?
O histórico condiz com o objeto do empenho?
O empenho está devidamente assinado e carimbado pelo responsável?
A dotação orçamentária do empenho obedece à dotação orçamentária do
contrato/aditivo?
A dotação orçamentária do empenho condiz com a secretaria requisitante da
despesa
NOTA FISCAL (NF)
A descrição dos serviços na NF está de acordo com o disposto em contrato?
A NF é referente ao ano-exercício que está acontecendo o pagamento?
A NF foi emitida em data igual ou posterior a data da nota de empenho?
A NF está com o atesto, assinado por funcionário devidamente identificado com
cargo e matrícula?
A NF tem como destinatário o Município de Dias D’Ávila?
As retenções dos tributos federais e municipais estão destacadas na Nota Fiscal?
(em caso de prestação de serviços)
Acompanha a Nota Fiscal Eletrônica o Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica/DANFE?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do contrato?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do convênio (se for o caso)?
Consta no histórico da NF o número do Convênio/Contrato de repasse e objeto?
A data de Atesto de Recebimento é igual ou posterior à data final do período de
execução do serviço a ser pago ou à data da entrega dos bens adquiridos?
Consta documento ou declaração original assinada pelo representante legal da
empresa de que a mesma é optante pelo SIMPLES, quando for o caso?
ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO
Consta a OF/OS (ordem de Fornecimento/ordem de serviço)?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo Responsável da
secretaria?
A OF/OS está devidamente assinada, datada e carimbada pelo fornecedor?
A OF/OS contém dados do credor: CNPJ, Razão Social, endereço, CPF e NIT/
PISPASEP- (para pessoas físicas)?
A especificação do produto/serviço está descrito de forma bem discriminada?
CONTRATO/CONVÊNIO/ ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Consta Cópia do Contrato ?
Consta cópia da publicação?
O contrato encontra-se vigente?
Consta cópia dos aditivos e suas publicações de forma sequencial?
Em caso de Ata de Registro de Preços, consta cópia de publicação na íntegra?
A dotação orçamentária do contrato faz referência ao Tipo de convênio? Se sim,

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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consta a autorização de pagamento emitida pelo setor responsável (União, estado,
ou Município)?
4.7
Constam as Publicações no DOU, DOE ou DOM (de acordo à origem do recurso) do
contrato e aditivos?
4.8
Consta apostilamento (POSTERIOR AO CONTRATO/ADITIVO) de dotação
orçamentária em se tratando de alterações pertinentes.
5
ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
5.1
Consta Portaria Nomeando o Gestor/fiscal do Contrato?
6
CERTIDÕES DE REGULARIDADE PESSOA JURÍDICA / PESSOA FISICA
6.1
Certidão da Receita Federal e Dívida Ativa da União e comprovante de
autenticidade.
6.2
Fazenda Estadual e comprovante de autenticidade.
6.3
Fazenda Municipal e comprovante de autenticidade.
6.4
FGTS – Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e
comprovante de autenticidade (no caso de pessoa física - certidão ou simples
declaração por parte do credor informando não ter empregado doméstico).
6.5
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
7
CONTROLE DE SALDO DO CONTRATO/ATA
7.1
Consta Planilha de controle de saldo de contrato/ata por item?
7.2
O controle de saldo devidamente assinado pelo responsável?
8
AUTORIZAÇÃO LEGAL
8.1
Consta Lei de benefícios eventuais?
9
NOS CASOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA/AUXÍLIO NATALIDADE/AUXLIO
ALIMENTAÇÃO/AUXÍLIO TRABALHO E CIDADANIA
9.1
A relação de benefícios está devidamente assinada pelo servidor responsável?
9.2
Consta declaração de prestação de contas?
9.3
Consta relatório/Parecer da Assistente Social?
9.4
Consta Relatório fotográfico dos itens?
10
NO CASO DE AUXÍLIO FUNERAL
10.1 Consta Certidão de óbito?
11
NO CASO DE AUXILIO MORADIA
11.1 Sem sendo auxílio em pecúnia, consta comprovação da locação?
11.2 Em sendo em concessão de materiais, consta avaliação técnica da defesa civil?
11.3 Consta parecer técnico social?
12
NO CASO DE AUXÍLIO SAÚDE – VALE TRANPORTE/PASSAGEM INTERESTADUAL
12.1 Consta parecer técnico social?
121.2 Consta Bilhete eletrônico discriminando o valor cobrado pelas passagens?
12.3 Consta cotação de preços (pesquisa no mínimo duas companhias aéreas ou viações)
encaminhada pela agência contratada?
12.4 Consta relatório de faturamento emitido pela companhia aérea, consolidadora/
viação terrestre referentes às passagens ou bilhetes adquiridos pelo município?
12.5 Consta Bilhete eletrônico discriminando o valor cobrado pelas passagens?
12.6 Consta Cartão de embarque referente ao trecho faturado?
13
FOLHA DE INFORMAÇÃO/ENCAMINHAMENTO
VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Os documentos em cópia foram devidamente autenticados? Consta identificação do
servidor?
As folhas do processo estão devidamente numeradas e rubricadas pelo responsável?

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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ANEXO IX – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO
(SIMPAS)
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO
00
1
1.1

CAPA
EMPENHO (NE)
Há empenho prévio relacionado à solicitação de fornecimento?

1.2

A Nota de empenho foi emitida em data compatível com o início da
relação contratual? (anterior ou igual à data de realização da despesa)
O empenho condiz com a autorização de fornecimento de material
AFM?
Consta no empenho n.º do da Ata de registro de preços
compartilhado?
Foi classificado o tipo de empenho?
Foi devidamente classificada a unidade orçamentária, função, subfunção, programa, atividade e elemento da despesa?
A dotação supre o valor do empenho?
O credor está corretamente identificado na nota de empenho?
O histórico condiz com o objeto do empenho?
O empenho está devidamente assinado e carimbado pelo responsável?

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

A dotação orçamentária do empenho obedece à dotação orçamentária
do contrato/aditivo?
A dotação orçamentária do empenho condiz com a secretaria
requisitante da despesa
NOTA FISCAL (NF)
A descrição dos serviços na NF está de acordo com o disposto em
contrato?
A NF é referente ao ano-exercício que está acontecendo o pagamento?
A NF foi emitida em data igual ou posterior a data da nota de
empenho?
A NF está com o atesto, assinado por funcionário devidamente
identificado com cargo e matrícula?
A NF tem como destinatário o Município de Dias D’Ávila?
Acompanha a Nota Fiscal Eletrônica o Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica/DANFE?
A nota fiscal está de acordo com a vigência do contrato?
A data de Atesto de Recebimento é igual ou posterior à data final do
período de execução do serviço a ser pago ou à data da entrega dos
bens adquiridos?
RESOLUÇÃO CIB
Consta nos auto a publicação da Resolução que aprova a homologação
da relação dos municípios aderentes ao modelo de Registro de preços
Compartilhados no Diário Oficial Eletrônico do Município?
AFM – AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL
Consta a AFM?
A AFM está devidamente assinada, datada e carimbada pelo
farmacêutico responsável?
Consta no processo a publicação da AFM?
A AFM contém dados do credor: CNPJ, Razão Social, endereço,, e
dados do registro de preços?
A especificação do produto/serviço está descrito de forma bem
discriminada?
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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5.1
5.2
6
5.1
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
9
9.1

Consta Cópia da Ata de Registro de preços?
Consta cópia da ata de registro de preços republicada pelo Município?
ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Consta Portaria Nomeando o Gestor/fiscal do Contrato?
CERTIDÕES DE REGULARIDADE PESSOA JURÍDICA
Certidão da Receita Federal e Dívida Ativa da União e comprovante de
autenticidade
Fazenda Estadual e comprovante de autenticidade
Fazenda Municipal e comprovante de autenticidade
FGTS – Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço e comprovante de autenticidade
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CONTROLE DE SALDO DA ATA
Consta Planilha de controle de saldo da ata por item e atualizada?
O controle de saldo está devidamente assinado pelo responsável?
COMPROVAÇÃO DE VANTAJOSIDADE/JUSTIFICATIVA
Consta Declaração do gestor indicando que o medicamento/insumo
adquirido é mais vantajoso que contrato/ata vigente no Município,
se couber;

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Os documentos em cópia foram devidamente autenticados? Consta identificação do
servidor?
As folhas do processo estão devidamente numeradas e rubricadas pelo responsável?

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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ANEXO X – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGAMENTO DE DEA
CAPA
ENQUADRAMENTO DE DEA
A despesa se enquadra em um dos itens abaixo listados, conforme Art. 37 da
Lei nº 4.320/64 ?
I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo
consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se
tenham processado na época própria.
II - despesas de "Restos a Pagar" com prescrição interrompida, desde que o
1.1
crédito respectivo tenha sido convertido em renda;
III - compromissos reconhecidos pela autoridade competente, ainda que não
tenha sido prevista a dotação orçamentária própria ou não tenha esta
deixado saldo no exercício respectivo, mas que pudessem ser atendidos em
face da legislação vigente.
Consta declaração de não inscrito em restos a pagar?
1.2
JUSTIFICATIVA
02
Consta declaração com a devida justificativa demonstrando a razão de a
2.1
despesa não ser liquidada em época própria?
Consta relatório da despesa com memória de cálculo da importância a pagar,
2.2
dados do credor, data de vencimento do compromisso?
TERMO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA
03
Consta termo de reconhecimento da dívida, devidamente assinado pelo
3.1
ordenador de despesa?
DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL DA DESPESA
04
Foi anexada documentação original da despesa (deve ser juntada a
4.1
documentação do processo, de acordo com a natureza da despesa – nota
fiscal atestada, empenho original, contratos, etc.)
PARECER JURÍDICO
05
A assessoria jurídica se manifestou sobre a possibilidade/legalidade do
5.1
pagamento?
VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Os documentos em cópia foram devidamente autenticados? Consta identificação do
servidor?
As folhas do processo estão devidamente numeradas e rubricadas pelo responsável?
00
01

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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ANEXO XI – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO
CAPA
JUSTIFICATIVA
Consta justificativa/descrição nos autos do processo, das circunstâncias que
culminaram na prestação dos serviços ou o fornecimento do bem, com
1.1
apresentação dos argumentos que sustentaram a realização da despesa sem
contratação prévia ou regular?
COMPROVAÇÃO DA DESPESA
02
Consta nos autos informação prestada pelo servidor encarregado do setor
responsável pela conferência da efetiva prestação dos serviços ou
2.1
recebimento dos bens adquiridos, bem como confirmação do valor total da
indenização a ser paga?
Consta Notas fiscais devidamente atestadas e documentos que comprovem
2.2
efetivamente a realização da despesa?
COMPROVAÇÃO DE VALOR DE MERCADO
03
Consta nos autos comprovação de que há adequação entre os preços
3.1
praticados pelo mercado e aquele cobrado pelo bem adquirido ou serviço
prestado, cuja despesa poderá ser indenizada?
A cotação foi realiada de acordo aos parâmetros estabelecidos na legislação
3.2
vigente? (IN 73/2020; IN 65/2021)
EMPENHO
04
Existe orçamento para realização da despesa? Consta bloqueio
4.1
orçamentário?
Consta nota de empenho com elemento de despesa corretamente
4.2
classificado, conforme bloqueio orçamentário, datado e assinada pelos
responsáveis?
TERMO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA
05
Consta termo de reconhecimento da dívida e autorização de pagamento,
3.1
devidamente assinado pelo ordenador de despesa?
PARECER JURÍDICO
06
6.1
Consta parecer jurídico?
Consta Manifestação da autoridade competente (Prefeito) quanto à
6.2
autorização da despesa e apuração de responsabilidades?
AUTENTICAÇÃO
Os documentos em cópia foram devidamente autenticados? Consta identificação do
servidor?
As folhas do processo estão devidamente numeradas e rubricadas pelo responsável.
00
01

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS

SIM

NÃO

N/A

FLS
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Erratas

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

ERRATA DO CONTRATO N° 108/2022
O Prefeito do Município de Dias d’Ávila, no uso de suas atribuições legais, e a Secretária
Municipal de Educação, Maria Hermínia Sampaio Souza, RETIFICAM o item 5.1, constando na
Cláusula Quinta do Contrato Nº 108/2022, firmado entre a empresa LIGA ENGENHARIA LTDA
e esta Prefeitura, referente ao pregão eletrônico nº 067/2022, cujo objeto é, Contratação de
empresa especializada em serviços de manutenção predial preventiva e/ou corretiva de prédios
públicos do Município de Dias d’Ávila/BA. Passando o mencionado documento a ter a seguinte
redação, considerado por todos os efeitos legais e parte do Processo Administrativo nº
2337/2022, oriundo do Processo Administrativo Nº 3.447/2021, Modalidade Pregão Eletrônico
nº 067/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, Tipo Menor preço por lote único, e demais processos
que se refira ao contrato em tela:
 Onde se lê:
5.1. Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato
correrão à conta da seguinte Dotação:
Órgão/Unidade:08/0801; Atividade:12.365.0003.1026/12.361.0003.1027/12.368.0003.1028;
Elemento de despesa: 3.3.30.39.00; Subelemento: 3.3.90.39.99; Fonte de recursos:
15001001; 15400000; 25001001; 5410000; 542000; 5500000.
 Leia-se:
5.1. Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato
correrão à conta da seguinte Dotação:
Órgão/Unidade:08/0801; Atividade:12.365.0003.1026/12.361.0003.1027/12.368.0003.1028;
Elemento de despesa: 3.3.30.39.00; Subelemento: 3.3.90.39.99; Fonte de recursos:
500.1001; 540.0000; 541.0000; 542.0000; 550.0000.
Dias D’Ávila/Ba, 05 de julho de 2022.

Alberto Pereira Castro
Prefeito Municipal

Secretária Municipal de Educação
Maria Hermínia Sampaio Souza

CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Lessa Ribeiro, S/N, CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila-Bahia
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Extratos de Contratos

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO N.º 0111/2022
PROCESSO Nº: 3195/2022
OBJETO: Contratação de sociedade empresarial para fornecimento de Coleção Novo Lendo Você Sabendo –
letramento e alfabetização Ensino Fundamental 1º e 2º ano e Kit Material Pedagógico para alunos e professores do
Ensino Fundamental 3º 4º e 5º ano que serão utilizados na rede pública municipal de ensino de Dias d’Ávila,
conforme especificações constantes no Termo de Referência e na proposta apresentada pela CONTRATADA.
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação nº 027/2022
BASE LEGAL: art. 25, caput e inciso I, c/c art. 3º da Lei 8.666/93.
NOME DA CONTRATADA: APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME
CPF/CNPJ:. 28.664.584/0001-19
VIGÊNCIA: Será a partir da assinatura deste Contrato, até o dia 31 de Dezembro de 2022;
VALOR GLOBAL: R$ 1.627.720,00 (Hum milhão, seiscentos e vinte e sete mil setecentos e vinte reais);
Dotação Orçamentária: Órgão/Unidade: 08/0801; Atividade: 12.361.0003.2034; Elemento de despesa:
33.90.30.00; Subelemento: 33.90.30.99 Fonte de recursos: 15400000.
DATA DA ASSINATURA: 05 de julho de 2022.
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Inexigibilidades

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade Nº: 027/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3195/2022
CONTRATADO: APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME
CNPJ/CPF: 28.664.584/0001-19
VALOR: R$ 1.627.720,00 (Hum milhão, seiscentos e vinte e sete mil setecentos e vinte reais);
OBJETO: Contratação de sociedade empresarial para fornecimento de Coleção Novo Lendo Você Sabendo
– letramento e alfabetização Ensino Fundamental 1º e 2º ano e Kit Material Pedagógico para alunos e
professores do Ensino Fundamental 3º 4º e 5º ano que serão utilizados na rede pública municipal de ensino
de Dias d’Ávila.
MODALIDADE: Inexigibilidade
BASE LEGAL: art. 25, caput e inciso I, c/c art. 3º da Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
Órgão/Unidade: 08/0801; Atividade: 12.361.0003.2034; Elemento de despesa: 33.90.30.00; Subelemento:
33.90.30.99 Fonte de recursos: 15400000.
Dias d’Ávila, BA – 04 de julho de 2022.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal
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Licitações

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 67/2022
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, a ERRATA II do PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 36/2022 – REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Aquisição de cestas básicas (auxílio
alimentação) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Proteção Social do Município de Dias D’ Ávila, em conformidade com a lei Municipal
nº346/2010. Abertura: 18/07/2022 às 09:00h. Os interessados poderão obter informações e/ou
errata gratuitamente através do site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br. Karynne Dórea
– Pregoeira. Alberto Pereira Castro – Prefeito.

CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila / Bahia.
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Portarias
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Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 005/2022 CGM

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO DE SINDICÂNCIA PARA
APURAÇÃO
RESPONSABILIDADES
SOBRE O FATO OCORRIDO NA ESCOLA
EUTRÓDIA DE CARVALHO
DOS
SANTOS.

A Controladora Geral do Município de Dias d`Ávila, Estado da Bahia, no exercício de suas
atribuições legais, com fundamento disposto nos Arts. 31 e 74 Constituição Federal de 1988, da
Resolução do TCM nº 1120 de 21 de Dezembro de 2012 e Lei Municipal nº 330 de 25 de junho de
2009;
Considerando a observância estrita às disposições da Constituição Federal de 1988, especialmente
seus princípios administrativos previstos no artigo 37;
Considerando o dever que a Administração Pública possui de apurar minuciosamente todas as
irregularidades e ilegalidades ocorridas em seu âmbito;
Considerando que toda e qualquer atividade que possa causar prejuízo à Administração Pública, há de
ser examinada, não apenas com finalidade de aplicação de penalidades, mas também, como forma de
criar mecanismos eficazes de controle da atividade administrativa;
Considerando a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da administração
municipal, em atendimento aos seus princípios norteadores e aos cânones constitucionais;
Considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço publico é obrigada a
promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar
assegurando a ampla defesa,
RESOLVE:

Art. 1º Determinar a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA para apurar fatos e
responsabilidades do ocorrido dia 04 de julho de 2022, na Escola Municipal Eutródia de Carvalho
Santos.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Controladoria Geral do Município de Dias d Ávila – Bahia, 05 de Julho de 2022.

Maristela Moreira Amorim
Controladora Geral do Município
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Termos Aditivos

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITAMENTO

Primeiro Termo de Aditamento
Processo Administrativo nº 3197/2022
Contrato Aditado: Nº 185/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA - BA
Contratado: HG CONSTRUÇÕES & PROEJTOS EIRELI
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 185/2021.
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 art. 57, II.
Data da assinatura: 04 de julho de 2022.

Alberto Pereira Castro – Prefeito Municipal
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