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OFÍCIO CGM N° 10/2021 

João Neiva - ES, 13 de janeiro de 2021. 

Para: Exmo. Senhor Prefeito Municipal Paulo Sergio de  Nardi  
Cópia por  e-mail  para as demais Secretarias. 

De: Controladoria Geral do Município — CGM 
.ern Get) DI 

Assunto: Manual Prático do Fiscal de Contratos 

Exmo. Sr. Prefeito, 
Ilustres Secretários, 

1. Do Manual Prático do Fiscal de Contratos  

0 Decreto n° 7.647, de 08 de outubro de 2020, instituiu o Manual Prático do Fiscal de 
Contratos, como parte integrante da Instrução Normativa SLC n° 006/2015 - versão 01.00, 
que trata do acompanhamento e controle da execução dos contratos. 

A elaboração do referido Manual teve como fundamento a importância do fiscal de contratos 
como representante da Administração Pública, tendo em vista que este é o responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização dos contratos, e a importância do bom desempenho das 
atividades por parte de tal servidor, garantindo assim o cumprimento das normas contratuais 
e legais. 

Neste sentido, considerando as necessidades de contratações e aquisições de cada 
secretaria, a Controladoria — CGM, com o fim de garantir a ciência das normas e a aplicação 
do Manual, informa que o Decreto n° 7.647/20 e o Manual Prático do Fiscal de Contratos, 
assim como a Instrução Normativa SCL n° 06/2015 - versão 01.00, já se encontram 
publicados no Portal da Transparência do Município de João Neiva, dentro do item "Controle 
Interno", no subitem "Instruções Normativas (I  Ns)  (Documentos)". 

2. Das considerações finais 

A Controladoria Geral do Município — CGM, por meio das suas orientações técnico-jurídicas 
e pedagógicas, e das suas recomendações, objetiva auxiliar na prevenção de práticas 
ineficientes, antieconômicas, fraudulentas e que possam acarretar prejuízos ao Poder 
Público, além de assegurar o cumprimento de leis, regulamentos e diretrizes da 
Administração Pública. 

Com nossos cordiais cumprimentos, 
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