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 DECRETO Nº 8.156/2022 

DE 16/11/2022 

 

Aprova a Instrução Normativa SOP nº 01 

que “Dispõe sobre os Procedimentos de 

Licenciamento, Contratação, Execução, 

Fiscalização, Controle e Recebimento de 

Obras e Serviços de Engenharia e dá 

outras providências”. 

 

A Prefeita de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 

com amparo no inciso VIII do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO: 

 

O disposto na Lei Municipal nº 1.735, de 13 de julho de 2021, que “Dispõe sobre o Siste-

ma de Controle Interno no Município de Boa Esperança/ES no âmbito dos Poderes Exe-

cutivo e Legislativo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada e dá 

outras providências”; 

 

O disposto no artigo 56, incisos I a XXVIII da Lei Municipal nº 1.615, de 20 de dezembro 

de 2016, que “Dispõe sobre a Organização Administração do município de Boa Esperan-

ça – ES e dá outras providências”. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica aprovada a Instrução Normativa Sistema de Projetos e Obras Públicas (SOP) 

nº 01 que “Dispõe sobre os Procedimentos de Licenciamento, Contratação, Execução, 

Fiscalização, Controle e Recebimento de Obras e Serviços de Engenharia e dá outras 

providências” que a passa ser integrante deste Decreto. 
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Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto 

nº 4.488/2016 as disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 16 dias do mês de novembro de 

2022. 

 

 

FERNANDA SIQUEIRA SUSSAI MILANESE 

Prefeita Municipal 

 

Registrado e Publicado na data supra. 

 

 

MAXWEL PATRIC DE MOURA MARINHO  

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SOP Nº 01 

SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS 

  

Versão: 02 

Aprovação em: 16/11/2022 

Ato de aprovação: Decreto nº 8.156/xxxx 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre o procedimento de licenciamento, contrata-

ção, execução, fiscalização, controle e recebimento de obras e serviços de engenharia, 

estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Boa Esperança. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2º Abrange a todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Munici-

pal de Boa Esperança da Administração Direta. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I. Análise e aprovação de projetos de construção, reformas, ampliação, demolição, 

regularização e parcelamento do solo: são atividades da Gerência Municipal de 

Projetos de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo objetivando a organização do espaço 

territorial do Município de Boa Esperança, urbano e rural, visando alcançar o 

desenvolvimento sustentável, a função social da cidade e da propriedade; 

II. Aprovação de Projeto: procedimento de verificação da conformidade de um projeto 

aos dispositivos legais e normativos vigentes. Para tal procedimento é necessário o 

acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal nº 

5.194/66.  
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III. Alvará de Construção: Documento emitido pelo poder municipal autorizando a cons-

trução de uma edificação, conforme projetos previamente aprovados em processo especí-

fico.  

IV. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilida-

de Técnica (RRT): são os instrumentos que definem os responsáveis técnicos, junto aos 

respectivos Conselhos Profissionais, pelos serviços relativos à área tecnológica, incluindo 

a elaboração de projetos, laudos, memoriais e\ou execução de obras.  

V. Área de Proteção Permanente (APP): Área protegida, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabili-

dade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas. 

VI. Exigências sanitárias: Conjunto de características dos projetos de arquitetura, estru-

tura e instalações, necessárias à adequação da edificação e do empreendimento às exi-

gências dos dispositivos legais e normativos relativos à segurança sanitária. 

VII. Obra: Todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem, instalação, 

manutenção ou reforma. 

VIII. Serviço: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administração, tais como: conserto, instalação, montagem, operação, conservação, repa-

ração, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou tra-

balhos técnico-profissionais. 

IX. Execução direta: a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos pró-

prios meios. 

X. Execução indireta: a que o órgão ou entidade contrata com terceiros. 

XI. Projeto: Representação gráfica de uma ideia, agregando conhecimentos técnicos uti-

lizados na engenharia, arquitetura e agronomia, necessária à materialização de uma obra 

ou instalação. 

XII. Responsável Técnico: Profissional, habilitado e registrado no Conselho Profissional, 

responsável pela execução de obra. 

XIII. Representante legal: procurador legalmente aceito e devidamente munido de ins-

trumento público ou particular, com firma reconhecida, com poderes expressos e específi-

cos. 
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CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL 

Art. 4º A presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes legislações e 

normas: 

I. Lei Federal nº 8.666/1993 – Normas para licitações e contratos da Administração Públi-

ca; 

II. Lei Federal nº 4.320/1964 – Normas para elaboração de Balanços da União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal; 

III. Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 

IV. Lei Federal nº 6.496/1977 – Lei de Anotação de Responsabilidade Técnica ART; 

V. Lei Federal n° 10.406/2002 – Código Civil; 

VI. Manual de Obras do CREA/ES. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda: 

I. Verificar se a despesa tem adequação na LOA, e compatibilidade com a PPA e com a 

LDO; 

II. Expedir declaração de que o aumento de despesa – em caso de criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação governamental – tem adequação orçamentária e financeira com 

a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

 

Art. 6º É de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo: 

I. Deliberar quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação ou quanto à sua 

dispensa ou inexigibilidade; 

II. Celebrar os contratos administrativos para a realização das obras e serviços no caso 

de execução indireta, ou fornecimento de materiais no caso de execução direta; 

III. Designar comissão constituída por 03 (três) profissionais da Prefeitura para 

recebimento definitivo da obra. 
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Art. 7º É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Transportes: 

I. Designar formalmente servidor responsável pelo gerenciamento, fiscalização, 

acompanhamento e controle dos contratos relativos a obras e serviços de engenharia, 

devendo ser habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CREA; 

II. Solicitar à Secretaria Municipal de Fazenda que elabore a estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro da despesa, no caso que requerer, disponibilizando as 

informações necessárias; 

III. Encaminhar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA da execução do 

Projeto; o Alvará de Construção e a Matrícula da Obra ou serviço junto ao INSS para 

compor o Procedimento Administrativo da obra; 

IV. Dispor de servidor responsável pela guarda e arquivamento dos documentos 

referentes à obra; 

V. Ao final da obra, encaminhar à Gerência Municipal de Controle Orçamentário e 

Contabilidade a Certificação de Conclusão de Obra – Alvará e Habite-se, e o Termo de 

Recebimento Provisório da Obra/Serviço, assinado pelo fiscal da obra; 

 

Art. 8º É de responsabilidade da Unidade Requerente da Obra: 

I. Expedir documento, endereçado ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Transportes, solicitando a obra e apresentando suas necessidades devidamente 

justificadas; 

II. Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica em caso de não haver 

compatibilidade com o PPA e a LDO; 

 

Art. 9º É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão: 

I. Elaborar os levantamentos, projetos, cálculos, orçamentos detalhados e especificações 

técnicas necessárias a realização de obras e serviços de engenharia; 

II. Elaborar Planilha do Orçamento Básico e do Orçamento Final; 

III. Elaborar instrumento convocatório (edital), na forma do art. 40 da Lei 8.666/93; 

IV. Informar ao responsável pela coordenação das atividades relacionadas ao Sistema 
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GEOBRAS (TCEES) assuntos relativos a convites, ou editais, contratos e suas alterações; 

V. Encaminhar caução a Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade. 

 

Art. 10º É de responsabilidade da Gerência Municipal de Controle Orçamentário e 

Contabilidade: 

I. Ao final da Obra, receber da Gerência Municipal de Projetos de Engenharia, Arquitetura 

e Urbanismo a Certidão de Conclusão de Obra, Alvará e Habite-se, se houver; 

II. Termo de Recebimento Provisório da Obra/Serviço, assinado pelo fiscal da obra; 

III. Receber da contratada, quando execução indireta, nota fiscal e medição devidamente 

assinada pelo engenheiro e atestada pelo servidor designado para tal função ou pelo 

Secretário da Pasta, contendo os seguintes documentos, conforme o caso: 

a) Em todas as medições: 

 Nota Fiscal; 

 Boletim de Medição; 

 Declaração de Cadastramento no Sistema GEOBRAS; 

 Prova de Recolhimento junto ao FGTS; 

 Certidão Negativa de Débitos com a União; 

 Certidão Negativa de Débitos Estadual – ES; 

 Certidão Negativa de Débitos Municipal; 

 Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

 Certidão de Regularidade Fundiária com o FGTS; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

b) Somente na Primeira Medição: 

 ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA, da execução do projeto; 

 Alvará de Construção; 

 Matrícula da Obra ou serviço junto ao INSS (CEI – Cadastro Específico do INSS); 

c) Somente na última medição: 

 Certidão de Conclusão de Obra: Alvará e Habite-se, se houver; 

 Certidão Negativa da Obra – (CEI); 

 Termo de Recebimento Provisório da Obra/Serviço, assinado pelos engenheiros da 

Administração na última medição; 
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Art. 11. É de responsabilidade do Fiscal de Obras: 

I. Receber designação para fiscalização da obra, através de ato formal; 

II. Obter cópia da documentação exigida para cada tipo de obra; 

III. Emitir ART de fiscalização; 

IV. Fiscalizar exigindo o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, 

segundo procedimentos definidos no Edital e no Contrato e o estabelecido na legislação 

em vigor; 

V. Comunicar ao responsável pela coordenação das atividades relacionadas ao Sistema 

GEOBRAS (TCEES), assuntos relativos à situação das obras e serviços de engenharia – 

inícios, medições, paralisações, reinícios e recebimentos; 

VI. Certificar-se da disponibilidade de documentos e itens obrigatórios no canteiro de 

obras, tais como: placa de obra, licenças e alvarás, conjunto completo de plantas, 

memoriais, especificações, detalhes da construção, diário de obra e ART’s; 

VII. Certificar-se da existência de Diário de Obra e acompanha-lo periodicamente; 

VIII. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato (execução indireta) ou com a execução da obra (execução direta), determinando 

o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

IX. Solicitar e acompanhar a realização dos ensaios geotécnicos e de qualidade, quando 

necessário; 

X. Acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte, verificando e 

aprovando os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras; 

XI. Solicitar decisões e providências a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes; 

XII. Promover a medição de obras ou de serviços de engenharia quando motivada por 

solicitação da contratada, assinando os laudos de medições; 

XIII. Lavrar o Termo de Recebimento Provisório; 

XIV. Observar, no recebimento de obras, a legislação municipal no que se refere à 

obtenção do habite-se e das ligações definitivas de água, luz, esgoto, gás, telefone etc, 

quando pertinentes; 

XV. Opinar sobre adiantamentos contratuais; 

XVI. Verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas 
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que por ali transitam, de acordo com a norma própria de cada obra (ABNT), sugerindo as 

correções necessárias, nos casos de execução direta; 

XVII. Acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar ao seu superior imediato e à 

contratada, as diferenças, se observadas, no andamento das obras; 

XVIII. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado 

em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao 

objeto do contrato; 

XIX. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

XX. Verificar e aprovar os desenhos de como construído (“as built”) elaborados pela 

Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a 

documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados; 

XXI. Auxiliar no arquivamento da documentação da obra, para que o processo 

administrativo referente à obra tenha, dentre outros, os seguintes documentos, em 

originais ou cópias, bem como, poderão ser utilizados, como auxílio, sistemas 

informatizados: 

a) EIA/RIMA – Estudo do Impacto ambiental/ relatório do Impacto Ambiental, 

quando for o caso; 

b) Licenças ambientais, quando for o caso; 

c) Licenças para Construir, incluindo o Alvará Municipal; 

d) Orçamento Básico; 

e) Atos de anulação (cancelamento) da licitação, quando for o caso; 

f) Projetos, especificações, memoriais descritivos e ensaios geotécnicos, com as 

respectivas alterações, se for o caso; 

g) Cronogramas; 

h) Contrato ou instrumento equivalente (em alguns casos a Nota Empenho); 

i) Ordem de Serviço; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (projeto, execução, fiscalização, 

etc.); 

k) Aditivos contratuais, com justificativas e, quando for o caso, Atas e Decisões da 

Administração; 
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l) Orçamento de aditamento se houver; 

m) Atos referentes à rescisão ou sustação contratual, quando for o caso; 

n) Medições e laudos de execução física; 

o) Registros e comunicações entre a fiscalização e a contratada; 

p) Comunicações da fiscalização ao superior imediato da ocorrência de 

circunstâncias que sujeitam a contratada a multa ou mesmo a rescisão contratual; 

q) Ordem de paralisação se houver; 

r) Ordem de reinício; 

s) Registros fotográficos, se for o caso; 

t) Termo de Recebimento Provisório; 

u) Termo de recebimento definitivo; 

v) Habite-se, quando for o caso; 

w) As Built” – Como construído (projeto completo revisado), quando for o caso. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

DAS OBRAS PÚBLICAS 

Art. 12. Todas as obras públicas deverão estar previstas nos instrumentos de 

planejamento (PPA, LDO, LOA), no grupo Despesas de Capital, conforme dispõe a Lei 

Federal nº 4.320/1964 e a Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

 

Art. 13. O processo de contratação de obras públicas deverá obedecer às exigências 

dispostas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

Art. 14. O processo licitatório de obras públicas deverá ser instruído com a seguinte 

documentação prevista na lei pertinente: 

I. Projeto Básico e projeto Executivo devidamente aprovado pela autoridade competente; 

II. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da elaboração do projeto; 

III. Planilha de cronograma físico-financeiro da obra; 

IV. Especificações técnicas e memorial descritivo da obra; 

V. Relatório de impacto ambiental e licenças ambientais, quando for o caso; 
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VI. Certidão atualizada do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis, quando for o caso. 

 

DO PROJETO BÁSICO 

Art. 15. O projeto básico deverá apresentar o estudo de viabilidade, estudos geotécnicos 

e ambientais, plantas e especificações técnicas, orçamento detalhado do custo global da 

obra, quando for o caso. 

 

Art. 16. O projeto básico deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do(s) 

responsável(is) pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal 

nº 6.496/1977. 

 

Art. 17. O projeto básico deverá ser aprovado pela autoridade competente, conforme o 

disposto no inciso I, § 2º, artigo 7º da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

Art. 18. Deverá ser considerado no projeto básico principalmente os seguintes requisitos, 

conforme dispõe o artigo 12, da Lei Federal nº 8.666/1993: segurança, funcionalidade e 

adequação ao interesse público, economia na execução, conservação e operação, 

possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias primas 

existentes no local da execução, conservação e operação, impacto ambiental. 

 

DO PROJETO EXECUTIVO 

Art. 19. O projeto executivo deverá ser apresentado coerentemente com o projeto básico, 

de um modo que seja respeitado o vínculo do objeto com o processo licitatório. 

 

Art. 20. Qualquer alteração efetuada no projeto executivo em relação ao projeto básico 

deverá estar tecnicamente justificada e aprovada pela autoridade competente. 

 

Art. 21. O projeto executivo deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

do(s) responsável(is) pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º, da Lei 

Federal nº 6.496/1977. 

Art. 22. O projeto executivo deverá ser elaborado contendo todos os elementos 
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necessários à completa execução da obra, conforme disposto no inciso X, art. 6º da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

Art. 23. A execução da obra/contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Comissão Fiscalizadora de Execução de Contratos, devidamente 

nomeada pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 24. A execução da obra deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

do(s) responsável(is) pela sua execução, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei 

Federal nº 6.496/1977. 

 

Art. 25. Para início da obra deverá o contratado apresentar a matrícula do Cadastro 

Específico do INSS – CEI da obra. 

 

Art. 26. A obra deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas no contrato, conforme dispõe o artigo 66 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

Art. 27. Os materiais aplicados e os serviços executados na obra deverão ser 

inspecionados pela fiscalização, com o objetivo do atendimento às especificações, 

conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

Art. 28. Toda obra deverá ter planilha de diário da obra para a fiscalização, 

acompanhamento da execução e realização das anotações pertinentes a fiscalização e/ou 

qualquer outro fato superveniente que vier a ocorrer. 

 

Art. 29. O contratado deverá manter engenheiro civil para acompanhar a execução da 

obra. 

 

DO LICENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

Art. 30. Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes em 

parceria com as Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e a Secretaria Municipal 
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de Meio Ambiente e Turismo: 

I. Elaborar os Projetos de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais classificado como 

alto impacto ambiental, sendo necessário o Licenciamento Ambiental junto; 

II. Solicitar a publicação do pedido da Licença Ambiental em jornal periódico local ou 

regional e no Diário Oficial do Estado, por ser um documento necessário para a Licença 

Ambiental; 

III. Elaborar o Plano de Controle Ambiental (PCA) das obras de Pavimentação e 

Drenagem, os Projetos deverão estar devidamente assinados e com as ARTs dos 

profissionais responsáveis anexos; 

IV. Juntar a documentação exigida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo 

(SEMMAT) para o Licenciamento Ambiental; 

V. Protocolar o processo para o Licenciamento Ambiental na Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Turismo, sendo que o mesmo poderá ser consultado para verificar possíveis 

pendências. 

 

Art. 31. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo após analisar o processo, 

emitirá a Licença para o solicitante. Caso não conceda a Licença Ambiental, a mesma 

emitirá Parecer Técnico apontando as pendências constatadas no processo, podendo o 

solicitante realizar as correções necessárias e juntar ao processo para nova análise e 

parecer. 

 

DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

Art. 32. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes designará 

fiscal para o acompanhamento da execução da obra ou serviço. 

 

Art. 33. Compete ao Fiscal da Obra e/ou Serviços a manutenção de Livro de Ocorrências 

(ou Diário de Obra) por ser uma importante fonte de consulta, quando se necessitar de 

análise do desempenho da fiscalização da obra naquilo que se refere às questões 

técnicas. 

Parágrafo único. O Fiscal providenciará a ART de Fiscalização. 
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Art. 34. O fiscal recebe a Ordem de Serviço e desloca-se à obra para verificar se os 

serviços estão sendo executados conforme as exigências contratuais, normas e 

especificações aplicadas. Preenche o Diário de Obras e verifica os cronogramas e a 

qualidade dos serviços executados de acordo com as normas técnicas. 

Parágrafo único. Se não estiver adequada a condução dos serviços/obras, emitirá 

Notificação solicitando à contratada que faça as correções necessárias para sanar o 

problema. 

 

Art. 35. A contratada recebe a Notificação de irregularidades detectadas e solicitação das 

correções necessárias: 

I. Verificar quais os apontamentos que os fiscais fizeram sobre a obra/serviços; 

II. Se a empresa discordar dos apontamentos, encaminhar ofício à Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano e Transportes, justificando e/ou esclarecendo os 

apontamentos feitos pelo fiscal; 

III. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes analisará as 

justificativas apresentadas pela contratada e o relatório realizado pelo fiscal (caso seja 

necessário, ir “in loco” verificar a obra) e emitirá Relatório Técnico acatando ou não as 

justificativas apresentadas pela empresa e enviar cópia à contratada; 

IV. Caso a contratada não concorde com o parecer da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Transportes, poderá requerer reconsideração à Secretaria 

Municipal, que poderá: 

a) Acatar a defesa, mediante relatório técnico justificado; ou, 

b) Diante da gravidade dos apontamentos, requerer a Advertência à Empresa, 

Aplicação de Multas e Rescisão Contratual junto à Administração e outras 

previsões legais cabíveis. 

V.  Se a empresa acatar o relatório com as justificativas e seus apontamentos, procederá 

a execução das correções levantadas; 

 

Art. 36. O fiscal executará as medições mensais ou quando necessário e encaminhará 

para apreciação do secretário, medição que será assinada pelo Fiscal e Secretário. 
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Art. 37. Elaborada a medição o Secretário entregará uma via ao fiscal, uma a Gerência 

Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade e outra para a contratada. 

 

Art. 38. A contratada emitirá a nota fiscal relativa à medição, as certidões de Regularidade 

Fiscal e encaminhará à Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade. 

 

Art. 39. A Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade recebendo a 

Nota Fiscal e as certidões de Regularidade Fiscal e condições de habilitação, realizará os 

procedimentos para efetuar os pagamentos (conferir se a Nota Fiscal está assinada, a 

medição, o contrato, o empenho, se consta no processo a ART do fiscal e da empresa 

executora, se na medição consta o relatório fotográfico), repetindo essa operação até o 

término da obra. 

Paragrafo único.  Posterior, atendidas as normas proceder a liquidação. 

 

Art. 40. Enviar a Nota Fiscal à Secretaria Municipal de Fazenda como órgão responsável 

por efetuar a ordem bancária, que efetuará o pagamento da mesma. 

 

Art. 41. Ao termino do Contrato serão adotados procedimentos para recebimento 

provisório e posterior recebimento definitivo. 

 

Art. 42. Termo de Recebimento Provisório deverá ser assinado pelo Fiscal da Obra e pelo 

Secretário da pasta. 

§1º. Se em 90 (noventa) dias após o recebimento provisório não houver problemas com a 

obra executada, receber em definitivo (assinada pelo fiscal, pelo gerente e pelo Secretário) 

e finalizando o processo de fiscalização com o recebimento definitivo da obra. 

§2°. O recebimento provisório e o definitivo não eximem o responsável pela execução da 

Obra/Serviços dos prazos de garantia legal estabelecidos em legislação vigente e Manual 

de Obras do CREA. 

 

Art. 43. A Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade procederá o 

arquivamento do processo. 
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DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

Art. 44. A fiscalização deverá proceder à rigorosa medição das etapas já concluídas, para 

a liberação de pagamento de parcelas da obra, conforme dispuser o contrato. 

 

Art. 45. Para o pagamento das medições da obra, deverá ser exigida pela Gerência 

Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade a comprovação do recolhimento do 

INSS e FGTS dos funcionários da obra e cópia da GFIP. 

 

Art. 46. A fiscalização da obra deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

do(s) responsável(is) pela sua fiscalização conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei 

Federal nº 6.496/1977. 

 

Art. 47. As medições acumuladas deverão ser compatíveis com o Projeto Básico e 

planilha do cronograma físico-financeiro da obra. 

 

Art. 48. As medições deverão ser solicitadas pela contratada, de acordo com o previsto 

no contrato. 

 

Art. 49. Em todos os pagamentos realizados deverá haver conformidade com o previsto 

no Projeto Básico, na planilha de cronograma físico-financeiro da obra e com os serviços 

realizados. 

 

Art. 50. O representante da administração, responsável pela fiscalização da obra, deverá 

manter anotação em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados, conforme dispõe o § 1º, art. 67, da Lei Federal nº 8666/1993. 

 

Art. 51. O responsável pela fiscalização da obra deverá encaminhar relatórios à 

autoridade competente, comunicando ocorrências que venham a ensejar sanções ao 

contratado e alteração do projeto, custo ou prazo da obra, conforme dispõe o §2º, art. 67, 

da Lei Federal nº 8.666/1993. 
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DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA 

Art. 52. O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório (ANEXO I), 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, 

conforme alínea “a”, inciso I, art. 73, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

Art. 53. O recebimento definitivo deverá ser feito por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante Termo de Recebimento Definitivo (ANEXO II), assinado 

pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69, da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

Art. 54. O prazo máximo de assinatura entre o Termo de Recebimento Provisório (ANEXO 

I) e o Termo de Recebimento Definitivo (ANEXO II) deverá ser em até 90 (noventa) dias. 

 

Art. 55. Todas as medições, Termo de Recebimento Provisório (ANEXO I) e Termo de 

Recebimento Definitivo (ANEXO II) das obras, deverão ser juntados ao processo 

Administrativo da obra, bem como, os respectivos contratos e aditivos, inclusive de seus 

arquivos digitais que deverão ser encaminhados para inserção no sistema GeObras. 

 

DAS INFORMAÇÕES À CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO 

Art. 56. As informações de conclusão de obras deverão ser encaminhadas 

obrigatoriamente pela Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes, 

para proceder os registros contábeis de incorporação das obras, à Gerência Municipal de 

Controle Orçamentário e Contabilidade com cópia a Gerência Estratégica de Controle 

Patrimonial. 

Parágrafo único. Quando se tratar de obras que não são incorporáveis a Contabilidade 

não fará os registros de incorporação. 

 

Art. 57. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes encaminhará à 

Gerência Estratégica de Controle Patrimonial, para fins de registro e tombamento das 
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obras concluídas, a Certidão de Construção e Carta de Habite-se, acompanhada da 

Certidão Negativa de Débitos do INSS – CND da obra. 

 

Art. 58. A licença de construção e o habite-se serão somente para os casos de 

construção de prédios (espaço administrativo, posto de saúde, hospital, escola, creches, 

etc.). 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 59. Durante a tramitação do processo na Secretaria Municipal de Planejamento e 

Gestão somente o proprietário, seu representante legal ou profissional arquiteto ou enge-

nheiro responsável pelo projeto e/ou obra poderão retirar ou assinar a documentação pre-

sente no processo, bem como, fazer o recebimento dos ofícios de comunicação emitido 

pela Secretaria. 

 

Art. 60. A aprovação de projetos, o Alvará de Construção e o Habite-se são procedimen-

tos distintos, com ritos, exigências, taxas, documentos, prazos e envolvimento de setores 

específicos.  

 

Art. 61. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem afim de verificar a sua adequação 

aos requisitos do Manual de Elaboração das Normas – “Norma das normas”, bem como, 

de manter o processo de melhoria contínua. 

 

Art. 62. Eventuais impropriedades ocorridas em descumprimento da presente instrução 

que não puderem ser sanadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, 

deverão ser comunicadas formalmente à Controladoria-Geral do Município. 

 

Art. 63. Integram-se a esta Instrução Normativa os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Termo de Recebimento Provisório de Obra; 

b) Anexo II – Termo de Recebimento Definitivo de Obra. 
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Art. 64. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário. 

 

Boa Esperança/ES, 16 de novembro de 2022. 

 

 

MAXWEL PATRIC DE MOURA MARINHO 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

 

 

EDEMILSON CUNHA DOS SANTO 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes 

 

 

CLEUTON LADISLAU 

Controlador-Geral do Município 
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ANEXO I 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA 

 

Os abaixo-assinados, sendo um deles Responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

do objeto, designado pela Portaria n.º _________, de __________, do Exmo. (Sr. 

Secretário, Prefeito Municipal, Diretor, Presidente, etc.) e o outro Representante da 

Empreiteira ou Contratado para execução da(o) _____(obra / serviço)_______________, 

Contrato n.º _____, localizada(o) no _______(bairro)___________, do Município de 

____________, neste Estado, tendo em vista que o objeto encontra-se concluído, 

conforme comunicação escrita do contratado, declaram e atestam o que segue: 

1. Que da vistoria realizada ficou comprovada a conclusão do objeto de acordo com os 

termos contratuais; 

2. Que houve o fornecimento (quando for o caso), dos documentos: Certificado de 

aprovação de instalações e dos equipamentos por parte dos órgãos de fiscalização; 

Certificados de Garantia de equipamentos e instalações; e Manuais de Operação e 

Manutenção das Máquinas, Equipamentos e Instalações; 

3. Que face ao exposto, concluem pela aceitação do prédio (ou da obra) em questão, de 

forma provisória, iniciando-se a contagem do prazo de______( ) dias para emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo. 

 

Boa Esperança/ES, XX de XXX de 20XX. 

 

Fiscal da Contratante: _________________________________________________ 

 

Representante da Empreiteira ou Contratado: _______________________________ 

 

OBS.: O PRESENTE TERMO SERÁ LAVRADO EM 05 (CINCO) VIAS: a) Fiscalização; b) 

Empreiteira ou Contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; 

e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos. 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO: A Lei 8.666/93 determina que executado o contrato de obras e 

serviços, o seu objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento 

e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
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comunicação escrita do contratado. O recebimento provisório é dado em caráter experimental, 

para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais e será lavrado após satisfeitas as 

seguintes condições: 1) realização de todas as medições e apresentação das faturas, inclusive 

referentes a acréscimos e modificações havidas; 2) fornecimento, quando for o caso, dos 

documentos: Certificado de aprovação de instalações e dos equipamentos por parte dos órgãos 

de fiscalização (ex. Corpo de Bombeiros); certificados de garantia de equipamentos e instalações; 

e manuais de operação e manutenção das máquinas, equipamentos e instalações. Poderá ser 

dispensado o recebimento provisório para as obras e serviços, objeto de Convite, desde que não 

se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento 

e produtividade. O recebimento será feito mediante recibo. 
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ANEXO II 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA 

Os abaixo-assinados, membros da Comissão designada pela Portaria n.º _________, de 

__________, do Exmo. (Sr. Secretário, Prefeito Municipal, Diretor, Presidente, etc.) e o 

Representante da Empreiteira ou Contratado, após decorrência do prazo de ____ (  ) dias 

contados da data do Recebimento Provisório da(o) _____________(obra / 

serviço)____________, Contrato n.º _____, localizada(o) no _____(bairro) _________, do 

Município de ____________, neste Estado, declaram e atestam o que segue: 

1. Que a Empreiteira/contratado, durante o período de observação entre o Recebimento 

Provisório e o presente Termo, atendeu às determinações que lhe foram feitas, no sentido 

de realizar na obra objeto do presente termo e nas respectivas instalações, os reparos e 

consertos necessários devido a vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais empregados; 

2. Que da vistoria realizada ficou comprovada a adequação do objeto aos termos 

contratuais; 

3. Que foi entregue o “as built”, isto é, uma via completa do projeto, com as alterações 

que se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou serviço, inclusive aquelas 

relativas a locação; 

4. Que foram apresentados os comprovantes: de pagamento dos empregados, do 

recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas e dos tributos, relativos ao contrato; 

5. Que foi apresentado, pelo contratado, o “Habite-se” da obra (no caso de edificação); 

6. Que os responsáveis pela administração do objeto executado nada têm a declarar; e 

7. Que, face ao exposto, os membros da Comissão de Recebimento Definitivo concluem 

pela aceitação do prédio (ou da obra) em questão, de forma definitiva, iniciando-se a 

contagem do prazo previsto na legislação. 

 

Boa Esperança/ES, XX de XXX de 20XX. 

 

Membro da Comissão: _________________________________________________ 

 

Membro da Comissão: _________________________________________________ 
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Membro da Comissão: _________________________________________________ 

 

Representante da Empreiteira ou Contratado: _______________________________ 

 

OBS.: O PRESENTE TERMO SERÁ LAVRADO EM 5 (CINCO) VIAS: a) Comissão de 

Recebimento; b) Empreiteira ou Contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no setor 

responsável pelas obras; e e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos. 

 

RECEBIMENTO DEFINITIVO: Executado o contrato de obras e serviços, o seu objeto será 

recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação 

ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observada a 

determinação de que o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. O recebimento 

definitivo é o recebimento de caráter permanente que será efetivado após as verificações e testes, 

comprovando a adequação do objeto contratado e, satisfeitas as seguintes condições: a) 

atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos e imperfeições que venham 

a ser verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados; b) solucionadas todas 

as pendências (porventura existentes) quanto a reclamatórias trabalhistas, de fornecedores ou 

prestadores de serviço, pertinentes a contrato; c) entregue as comprovações de quitação de 

encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas, sobre o contrato, na forma prevista em lei e/ou no 

edital de licitação e no contrato; d) entrega do “as built”, isto é uma via completa do projeto, com 

as alterações que se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou serviço, inclusive aquelas 

relativas à locação. Serão liberadas as garantias ao contratado e o objeto incorporado ao 

patrimônio da Entidade Pública. Permanece, nos termos da lei, a responsabilidade do contratado 

pela solidez e segurança da obra. O prazo para emissão do Termo de Recebimento Definitivo não 

poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e 

previstos no edital. No caso em que a fiscalização possua motivos para a rejeição do pedido de 

recebimento, dará ciência à contratada, por escrito, das razões da rejeição e solicitando a 

correção das deficiências apontadas, estipulando-se o prazo para sua correção. A Lei faculta ao 

contratado entregar o objeto realizado, na hipótese do termo circunstanciado ou a verificação a 

http://www.boaesperanca.es.gov.br/


 
PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

 

que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos 

fixados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos 

mesmos. Obrigações e responsabilidades: A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, 

serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato (art. 76, da Lei 8.666/93). O 

recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 

da obra (art. 618 do Código Civil) ou do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução do 

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato (§ 2º do art. 73, da Lei 

8.666/93). 

http://www.boaesperanca.es.gov.br/
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Verificar se a
despesa tem

adequação na LOA, e
compatibilidade com
a PPA e com a LDO

Expedir declaração de
que aumento de

despesa tem
adequação

orçamentária e
financeira com a LOA

Compatibilidade
com o PPA e LDO

Deliberar quanto à
homologação e
adjudicação do

objeto da licitação
ou quanto à sua

dispensa

Ou
inexigibilidade

Celebração os
contratos

administrativos para a
realização das obras e
serviços, na execução

indireta

Ou fornecimento
de materiais no

caso de
execução direta

Designar comissão
constituída por três

profissionais da
Prefeitura

Para
recebimento
definitivo da

obra

Designar
formalmente o

servidor
responsável por:

Gerenciar, fiscalizar,
acompanhar e

controlar os contratos
de obras e serviços de

engenharia

Devendo ser
habilitado
pelo CREA

Solicitar à Fazenda que
elabore a estimativa do

impacto
orçamentário-financeiro

da despesa

Disponibilizando
as informações

necessárias

Encaminhar a ART, o
alvará de Construção
e a Matrícula da Obra
ou serviço junto ao

INSS

Para compor o
Procedimento
Administrativo

da obra

Dispor de servidor
responsável pela

guarda e arquivamento
dos documentos
referentes à obra

Ao final da obra,
encaminhar a

Contabilidade a
Certificação de

Conclusão de Obra

Alvará e Habite-se, e o
Termo de Recebimento

Provisório da
Obra/Serviço, assinado

pelo fiscal

Expedir documento,
endereçado ao Secretário

de Desenvolvimento
Urbano e Transportes

Solicitando a obra e
apresentando suas

necessidades
devidamente

justificadas

Realizar estudo de
viabilidade técnica e

econômica em caso de
haver compatibilidade

com a PPA e LDO

Elaborar levantamentos,
projetos, cálculos,

orçamentos detalhados

Especificações técnicas
necessárias a

realizações de obras e
serviços de engenharia

Elaborar Planilha
do Orçamento

Básico e do
Orçamento Final

elaborar edital, na
forma do art. 40 da

Lei 8.666/93

Informar ao responsável
pela coordenação das

atividades relacionados
ao GEOBRAS

Assuntos a convites,
ou editais, contratos

e suas alterações

Encaminhar
caução a

Contabilidade

Ao final da Obra,
receber da

Engenharia a
Certidão de

Conclusão de Obra

Alvará e
Habite-se, se

houver

Termo de Recebimento
Provisório da

Obra/Serviço, assinado
pelo fiscal da obra

Receber da contratada,
nota fiscal e medição,

assinada pelo
engenheiro

E atestado pelo
servidor designado

ou Secretário da
Pasta

Contendo os
Seguintes

documentos
Em todas as

medições

Nota Fiscal,
Boletim de Medição,

Declaração de
Cadastramento pelo

GEOBRAS

Prova de
Recolhimento junto
ao FGTS, Certidão

Negativa de Débitos
com a União

Certidão Negativa
de Débitos

Estadual, Certidão
Negativa de Débitos

Municipal

Certidão Negativa de
Débitos com o INSS,

Certidão de
Regularidade Fundiária

com o FGTS

Certidão
Negativa de

Débitos
Trabalhistas

Somente na
primeira
Medição

ART, Alvará de
construção,

Matrícula da Obra
ou serviço ao INSS

Somente na
última

medição

Certidão de Conclusão
de OBbra, Alvará e

Habite-se, se houver

CEI, Termo de
Recebimento provisório
da Obra, assinado pelos
engenheiros na última

medição

Receber
designação para a

fiscalização da
obra, através de

ato formal

Obter cópia da
documentação

exigida para
cada tipo de

obra

Emitir ART de
fiscalização

Fiscalizar exigindo
o cumprimento

integral de todas
as obrigações

contratuais

Segundo
procedimentos

definidos no edital e
Contrato estabelecido
na legislação em vigor

Comunicar ao
responsável pela
coordenação das

atividade
relacionadas ao

GEOBRAS

Assuntos sobre a
situação das

obras e serviços
de engenharia

Certificar-se da
disponibilidade de
documentos e itens

obrigatórios no
canteiro de obras

Placa de obra, licenças
e alvarás, conjunto

completo de plantas,
memoriais,

especificações

Detalhes da
construção,

diário de obra
e ART's

Certificar-se da
existência do

Diário de Obra e
acompanha-lo
periodicamente

Anotar em registro
próprio todas as

ocorrências
relacionadas com a

execução do contrato
ou da obra

Determinando o
que for necessário

para a
regularização das
faltas e defeitos

Solicitar e acompanhar
a realização

geotécnicos e de
qualidade, quando

necessário

Acompanhar
todas as etapas
da execução e
liberar a etapa

seguinte

Verificando e
aprovando os

relatórios periódicos
de execução dos
serviços e obras

Solicitar decisões e
providências a seus

superiores para
adoção de medidas

convenientes

Promover medição de
obras ou serviços de
engenharia quando

motivada por
solicitação da

contratada

Assinando os
laudos de
medições

Lavrar o Termo
de Recebimento

Provisório

Observar, no
recebimento de obras,
a legislação municipal
em relação a obtenção

do habite-se

Ligações definitivas
de água, luz,
esgoto, gás,

telefone e etc,
quando pertinentes

Opinar sobre
adiantamentos

contratuais

Verificar as condições
de organização e

segurança, de acordo
com a norma ABNT

Sugerindo as
correções

necessárias, nos
casos da

execução direta

Acompanhar o
cronograma

físico-financeiro e
informar ao seu

superior imediato e
à contratada

As diferenças
no andamento

das obras

Paralisar e/ou solicitar o
refazimento de qualquer
serviço que não seja feito
de acordo com projeto

Solicitar a substituição
de materiais e

equipamentos que sejam
considerados defeituosos

Inadequados
ou inaplicáveis
aos serviços e

obras

Verificar e aprovar
os desenhos de

como construído
elaborados pela

Contratada

Registrando todas
as modificações
introduzidas no
projeto original

De modo a
documentar fielmente

os serviços e obras
efetivamente
executados

Auxiliar no
arquivamento da

documentação da obra,
para que o processo

referente à obra

Dentre outros, os
seguintes

documentos, em
originais ou cópias:

EIA/RIMA, Licenças
ambientais, quando
for o caso, Licenças
para Construir, com

Alvará Municipal

Orçamento Básico,
Atos de anulação

da licitação,
quando for o caso

Projetos,
especificações,

memoriais descritivos e
ensaios geotécnicos,

Cronogramas

Contrato ou
instrumento

equivalente, Ordem
de Serviço, ART,

Aditivos contratuais,
com justificativas

Orçamento de
aditamento se
houver, atos

referentes à rescisão
ou sustatação

contratual

Medições e laudos de
execução física,

Registros e
comunicações entre

fiscalização e a
contratada

Comunicações da
fiscalização ao

superior imediato
da ocorrência de

circunstâncias

Que sujeitam a
contratada a

multa ou mesmo
a rescisão
contratual

Ordem de paralisação,
Ordem de reinício,

Registros
fotográficos, Termo

de Recebimento
Provisório

Termo de
Recebimento

definitivo, Habite-se,
quando for o caso,

"As Built", como
construído

Todas as obras
estarão previstas

nos instrumentos de
planejamento, no

grupo de Despesas
de Capital

O processo
licitatório de obras

será instruído com a
seguinte

documentação
prevista na lei:

Projeto Básico e
Projeto Executivo

devidamente aprovado
pela autoridade

competente

ART da
elaboração
do projeto

Planilha de
cronograma

físico-financeiro
da obra

Especificações
técnicas e
memorial

descritivo da obra

Relatório de
impacto ambiental

e licenças
ambientais, quando

for o caso

Certidão atualizada
do imóvel do

Cartório de Registro
de Imóveis, quando

for o caso

O projeto básico deverá
apresentar o estudo de
viabilidade, geotécnicos

e ambientais

Plantas, especificações
técnicas, orçamento
detalhado de custo

global da obra, quando
for o caso

O projeto básico terá
o ART dos responsáveis

pela sua elaboração,
conforme Lei Federal

nº 6.496/1977

O projeto básico será
aprovado pela

autoridade
competente, conforme

Lei Federal nº
8.666/1993

Será considerado
no projeto básico
principalmente os

seguintes
requisitos:

Segurança,
Funcionalidade e

adequação ao
interesse público,

economia na execução

Conservação e
operação,

possibilidade de
emprego de mão
de obra, materiais

Matérias primas
existentes no local da

execução, conservação e
operação, impacto

ambiental

O projeto executivo
deverá ser

apresentado
coerentemente com

o projeto básico

De modo que seja
respeitado o

vínculo do objeto
com o processo

licitatório

Qualquer alteração
efetuada no projeto
executivo em relação
ao projeto básico está:

Tecnicamente
justificada e

aprovada pela
autoridade
competente

O projeto executivo
terá o ART dos
responsáveis

conforme a Lei
Federal nº 6.946/1977

O projeto executivo
será elaborado

contendo todos os
elementos necessários

à completa
execução da

obra, conforme
Lei Federal nº

8.666/1993

A execução da
obra/contrato será

acompanhada e
fiscalizada

Por um representante
da Comissão

Fiscalizadora de
Execução de Contratos

Devidamente
nomeada pelo(a)

Prefeito(a)
Municipal

A execução da obra
terá ART, dos

responsáveis, conforme
a Lei Federal nº

6.496/1977

Para início da
obra o contratado

apresentará a
matrícula do CEI

da obra

A obra será executada
fielmente pelas

partes, de acordo
com as cláusulas

avençadas no
contrato

Conforme a Lei
Federal nº
8.666/1993

Os materiais
aplicados e os

serviços executados
na obra serão

inspecionados pela
fiscalização

Com o objetivo do
atendimento às
especificações,

conforme Lei Federal
nº 8.666/1993

Toda obra terá planilha
de diário da obra para

fiscalização,
acompanhamento da

execução

Realização das
anotações pertinentes

a fiscalização e/ou
qualquer outro fato

superveniente

que vier
ocorre

O contratado
manterá o

engenheiro civil
para acompanhar a
execução da obra

Caberá á SEDUT
em parceria com
a SEPLAG e SEMA:

Elaborar Projetos de
Pavimentação e

Drenagem de Águas
Pluviais classificado

como impacto
ambiental

Sendo necessário
o Licenciamento
Ambiental junto

Solicitar a
publicação do pedido
da Licença Ambiental
em jornal periódico

local ou regional

E no Diário Oficial
do estado, por ser

um documento
necessário para a
Licença Ambiental

Elaborar o PCA das obras
de Pavimentação e

Drenagem, os Projetos
estarão devidamente

assinados

Com as ART's dos
profissionais
responsáveis

anexos

Juntar a
documentação exigida

pela SEMA para o
Licenciamento

Ambiental

Protocolar o
processo para
Licenciamento
Ambiental na

SEMA

Sendo que o mesmo
poderá ser

consultado para
verificar possíveis

pendências

A SEMA após
analisar o

processo, emitirá a
Licença para o

solicitante

Caso não conceda, a
mesma emitirá Parecer
Técnico apontando as

pendências constatadas
no processo

Podendo o solicitante
realizar as correções

necessárias e juntar ao
processo para nova

análise

e parecer

O Secretário da SEDUT
designará fiscal para
acompanhamento da
execução da obra ou

serviço

Compete ao Fiscal de
Obra e/ou Serviços a

manutenção de Livro de
Ocorrências

A fiscalização
deverá proceder à
rigorosa medição

das etapas já
concluídas

Por ser uma
importante fonte

de consulta

Quando necessitar
de análise do

desempenho da
fiscalização da obra

naquilo que se
refere às
questões
técnicas

O fiscal recebe a
Ordem de Serviço e

desloca-se à obra

Para verificar se
os serviços estão
sendo executados

conforme as
exigências

contratuais,
normas etc

A contratada Recebe a
Notificação de
irregularidades

detectadas e solicitação
das correções:

Verificar quais
os apontamentos

que os fiscais
fizeram sobre a

obra/serviço

Se a empresa
discordar dos

apontamentos,
encaminhar ofício à

SEDUT

Justificando e/ou
esclarecendo os
apontamentos
feitos pelo fiscal

A SEDUT analisará as
justificativas

apresentadas pela
contratada e o

relatório realizado
pelo fiscal

E emitirá Relatório
Técnico acatando ou
não as justificativas
apresentadas pela

empresa

e enviar
cópia à

contratada

Caso a contratada não
concorde com o

parecer da SEDUT,
poderá requerer

reconsideração que
poderá:

Acatar a defesa,
mediante relatório
técnico justificado;

ou

Diante da gravidade
dos apontamentos,

requere a Advertência
à Empresa, Aplicação

de Multas

Rescisão Contratual
junto à

Administração e
outras previsões

legais cabíveis

Se a empresa acatar
o relatório com as

justificativas e
seus apontamentos

Procederá a
execução das

correções
levantadas

O fiscal executará as
medições quando

necessário e
encaminhará para

apreciação do
secretário

Medição que
será assinada
pelo Fiscal e

Secretário

Elaborada a medição
o Secretário entregará
uma via ao fiscal, uma
a Contabilidade outra

a contratada

A contratada emitirá
a nota fiscal

relativa à medição,
certidões de

Regularidade Fiscal

E encaminhará à
Contabilidade

A Contabilidade
recebendo a nota
fiscal e as certidões
de Regularidade

Fiscal

e condições
de

habilitação

Realizará os
procedimentos para

efetuar os pagamentos,
repetindo-os até o

término da obra

Enviar a Nota
Fiscal à SEFA como
órgão responsável
por efetuar a ordem

bancária

Que efetuará o
pagamento da

mesma

Ao término do Contrato
serão adotados

procedimentos para
recebimento provisório

e posterior
recebimento

definitivo

Termo de Recebimento
Provisório será

assinado pelo Fiscal da
obra e pelo Secretário

da pasta

Se em noventa dias após
o recebimento

provisório não houver
problemas como a obra

executada

Receber em definitivo e
finalizando o processo
de fiscalização com o

recebimento definitivo
da obra

O recebimento provisório
e o definitivo não eximem

o responsável pela
execução da

Obra/Serviços:

dos prazos de garantia
legal estabelecidos em

legislação vigente e
Manual de Obras do

CREA

A Contabilidade
procederá o

arquivamento do
processo

Para a liberação de
pagamento de

parcelas da obra,
conforme dispuser o

contrato

Para o pagamento
das medições da
obra, deverá ser

exigida a
Contabilidade

A comprovação do
recolhimento do INSS

e FGTS dos
funcionários da obra e

cópia da GFIP

A fiscalização da obra
terá ART dos

responsáveis conforme
Lei Federal nº

6.496/1977

As medições
acumuladas serão
compatíveis com o

Projeto Básico

e planilha do
cronograma

físico-financeiro
da obra

As medições serão
solicitadas pela
contratada, de
acordo com o

previsto no contrato

Em todos os
pagamentos

realizados haverá
conformidade com o
previsto no Projeto

Básico

Na planilha de
cronograma

físico-financeiro da
obra e com serviços

realizados

O responsável pela
fiscalização manterá

anotação em
registro próprio de
todas as ocorrências

Relacionadas
com a execução

do contrato

Determinando o que
for necessário à

regularização das
faltas ou defeitos

observado

Conforme Lei
Federal nº
8.666/1993

O responsável pela
fiscalização da obra

encaminhará relatórios
à autoridade
competente

Comunicando
ocorrências que

venham a ensejar
sanções ao

contratado e
alteração do projeto

Custo ou prazo
da obra,

conforme Lei
Federal nº
8.666/1993

O recebimento
provisório da obra

será feito pelo
responsável por seu
acompanhamento e

fiscalização

Mediante Termo de
Recebimento

Provisório assinado
pelas partes em até

quinze dias

da comunicação escrita
e contatado, conforme

Lei Federal nº
8.666/1993

O recebimento
definitivo será feito

por servidor ou
comissão designada

pela autoridade
competente

mediante Termo de
Recebimento

Definitivo, assinado
pelas partes

Após o decurso
do prazo de
observação

ou vistoria que
comprove a

adequação do
objeto aos termos

contratuais

Conforme Lei
Federal nº
8.666/1993

O prazo máximo
de assinatura

entre o Termo de
Recebimento

Provisório

E o Termo de
Recebimento

Definitivo deverá
ser em até noventa

dias

Todas as medições
das obras, serão

juntados ao processo
Administrativo da

obra

Bem como, os
respectivos contratos
e aditivos, inclusive de
seus arquivos digitais

que serão
encaminhados

para inserção no
sistema GeObras

As informações de
conclusão de obras

deverão ser
encaminhadas

obrigatoriamente
pela SEDUT

para proceder os
registros contábeis de

incorporação das
obras, à Contabilidade

com cópia
para

Patrimônio

A SEDUT encaminhará
ao Patrimônio, para

fins de registro e
tombamento das
obras concluídas

a Certidão de
Construção e Carta

Habite-se,
acompanhada da

CND da obra

A licença de
construção e o
habite-se serão

somente para casos
de construção de

prédios
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