
DECRETO NORMATIVO N.º 3.143/2017

DELEGA COMPETÊNCIAS AO COORDENADOR DE
ACOMPANHAMENTO E  CONTROLE  NO ÂMBITO
DA  SECRETARIA  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS
URBANOS  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
DOMINGOS MARTINS.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, e, 

- Considerando a necessidade de conferir eficácia ao disposto no art. 37, §3º da
Constituição Federal de 1988, que assegura aos cidadãos o direito de participar da gestão
da Administração Pública; 

-  Considerando  a  necessidade  de  reforçar,  nas  atividades  de  controle  da
Administração  Pública,  o  exame  da  legitimidade,  conforme  preceitua  o  art.  70  da
Constituição Federal de 1988;

- Considerando as exigências contidas na Lei Federal N° 8.666 de 1993, ao qual
regula os contratos e licitações:

DECRETA:

Art.  1º  Fica  aprovada  a  delegação  de  competências  ao  Coordenador  de
Acompanhamento e Controle, no âmbito da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, da
Prefeitura Municipal de Domingos Martins, as quais são:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços prestados por terceiros, em
decorrência de contratos firmados com o Município de delegação do serviço de manutenção,
expansão, modernização e operação da iluminação pública viária e ornamental do Município,
visando o  atendimento  das  normas,  especificações  e  instruções  técnicas,  devendo para
tanto:

a) Proceder às vistorias para a verificação da adequada prestação dos serviços;
b) Intervir na execução do serviço quando necessário, nas hipóteses legais, a fim

de  assegurar  sua  regularidade  e  o  fiel  cumprimento  do  contrato  e  das  normais  legais
pertinentes;

c) Elaborar relatórios periódicos;
d) Executar outras atividades necessárias ao cumprimento do contrato.

II - Informar e opinar em processos referentes a projetos de ampliação da Rede
de Iluminação;

III  -  Manter  o  controle  das  ligações  e  consumo  de  energia  em  pontos  de
Iluminação Pública municipais;

IV  -  Promover  instalações  e  manutenção  em  pontos  de  Iluminação  Pública
municipais;

V - Promover reparação ou substituição de lâmpadas, disjuntores, reatores e
demais  materiais  elétricos  da  rede  de  iluminação  pública  do  município,  zelando  pela
mesma;

VI – Sobre as manifestações para realização dos serviços de manutenção no
Sistema de Iluminação Pública:

a) Receber  o  pedido de  realização  de serviço  de  manutenção do sistema de
iluminação pública e averiguar sua necessidade e urgência;

b) Encaminhar o requerimento a empresa responsável pela execução dos serviços;



c) Fiscalizar a prestação do serviço;
d) Encerrar o atendimento;
e) Avaliar a qualidade do serviço prestado, por amostragem, nos distritos;
f) Atestar a medição mensal dos serviços prestados;
g) Receber  e  validar  os  relatórios  mensais  dos  serviços  efetivamente  prestados

enviados pela empresa responsável;

VII - fiscalizar o cumprimento de outros contratos administrativos, em seus
aspectos técnicos, firmados pela instituição, que dizem respeito à execução de serviços
elétricos; 

VIII -  Acompanhar projetos de iluminação de festas e outros eventos, em
coordenação com Órgãos competentes da Prefeitura;

IX - inspecionar a execução dos serviços técnicos na área de energia elétrica,
podendo apresentar relatório sobre a situação dos mesmos;

X - elaborar orçamento para execução de construção e reforma de instalações
elétricas de alta e baixa tensão; 

XI - executar inspeção programada ou de emergência, terrestre e aérea, em
linhas de transmissão, verificando a necessidade de reparos,

XII  -  estudar,  dimensionar  e  detalhar  a  maneira  ideal  de  instalação  de
equipamentos e materiais eletroeletrônicos em geral; 

XIII - emitir pareceres técnicos sobre projetos, obras e serviços no âmbito de
sua área de atuação; 

XIV - elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas,  observações  e  sugerindo  medidas  para  implantação,  desenvolvimento  ou
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 

XV  -  participar  das  atividades  administrativas,  de  controle  e  de  apoio
referentes à sua área de atuação; 

XVI - participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico  e  auxiliar,  realizando  treinamento  em  serviço,  a  fim  de  contribuir  com  o
desenvolvimento quantitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

XVII  -  participar  de  grupos  de  trabalho  e/ou  reuniões  com  unidades  da
Prefeitura  e  outras  entidades  públicas  e  particulares,  procedendo  a  estudos,  emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,
oferecendo  sugestões,  revisando  e  discutindo  trabalhos  técnico-científicos,  para  fins  de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município de Domingos
Martins;

XVIII  -  Desenvolver  atividades  administrativas  (documentos,  registros,
encaminhamentos e outros) relativas ao exercício do cargo;



XIX - Proferir despachos no Sistema Eletrônico de Informações – SGI, em
assuntos de sua alçada ou por delegação;

XX - Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência;

Art. 2º  O agente público que der causa ao descumprimento deste Decreto
estará sujeito às medidas disciplinares na forma da lei.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpre-se.

Domingos Martins - ES, 13 de dezembro de 2017.

WANZETE KRUGER
Prefeito 


