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Prefeitura Municipal de
Umbaúba publica:
• DECRETO Nº 959, DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - Dispõe sobre
nomeação do agente de desenvolvimento e dá outras providências.
• DECRETO Nº. 961, DE 08 DE JANEIRO DE 2019 - Nomeia Secretário
Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos, e dá outras
providências.
• PORTARIA Nº.805, DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - Designa servidores
para exercerem a função de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no
Contrato mencionado, no âmbito da Prefeitura de Umbaúba/SE.
• PORTARIA Nº.806, DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - Designa servidores
para exercerem a função de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no
Contrato mencionado, no âmbito da Prefeitura de Umbaúba/SE.

Gestor - Humberto Santos Costa / Secretário - / Editor Praça Gil Soares, 272
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Decretos

DECRETO Nº 959, DE 02 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE
SOBRE
NOMEAÇÃO
DO
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Umbaúba, Estado de
Sergipe, no uso das atribuições legais, que confere a Lei
Orgânica do Município, e tendo em vista o que dispõe o artigo
85-A da Lei Complementar Federal n. 123/2006 e a Lei
Complementar n. 629/2013.

CONSIDERANDO as disposições contidas no Artigo 170 da
Constituição Federal, que determina tratamento favorecido às
empresas
de
pequeno
porte
constituídas
sob
as
leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País;
CONSIDERANDO ainda o disposto no Artigo 179 da Carta
Magna que dispõe que União, Estados, Distrito Federal e
Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de
pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias
e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio
de Lei;
CONSIDERANDO também a Lei Complementar nº 123, de 13
de dezembro de 2008, que instituiu o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com alterações
posteriores,
em
especial,
aquelas
efetuadas
pela
Lei
Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, onde é
determinada a competência do Poder Público Municipal para
designação do Agente de Desenvolvimento para a efetivação das
disposições de tal Lei Complementar e;
CONSIDERANDO finalmente a prioridade do Município em
estabelecer políticas públicas voltadas aos empreendedores
individuais, microempresa e empresas de pequeno porte,
Art. 1º Fica o servidor SAMUEL NUNES DOS SANTOS,
portador do RG nº. 2.042.886-3, Matrícula nº. 1587, ocupante
do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeado como
Agente de Desenvolvimento - AD, para desenvolver suas
atividades junto a Central do Empreendedor do Município de
Umbaúba/SE.
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Art.
2º
O
Agente
de
Desenvolvimento
é
parte
indispensável do Município no Programa de Promoção do
Desenvolvimento do Empreendedorismo Local e caracteriza-se
pelo exercício de articulação das ações públicas para a
promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante
ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que
visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas na
Lei Complementar nº. 123/2006, em consonância com o Comitê
Municipal da Lei Geral das micro e pequenas empresas.
Parágrafo único – São
Desenvolvimento, dentre outras:

atribuições

do

Agente

de

I - Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as
prioridades da Lei nº 629, de 14 de dezembro de 2013;
II - Identificar as lideranças locais no setor
público, privado e lideranças comunitárias que possam
colaborar com o trabalho;
III - Manter diálogo constante com o grupo de
trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a
continuidade do trabalho e diretamente com os empreendedores
do Município;
IV atividades e

Manter

registro

organizado

de

todas

as

suas

V
Auxiliar
o
Poder
Público
Municipal
no
cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 02 DE
JANEIRO DE 2019.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 961, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia Secretário Municipal de
Obras,
Trânsito
e
Serviços
Urbanos,
e
dá
outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA,
no uso de suas atribuições legais que
Orgânica Municipal e considerando a Lei
março de 2010, alterada pela Lei nº 664,
2015,

ESTADO DE SERGIPE,
lhe confere a Lei
nº. 591, de 25 de
de 19 de junho de

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. CECÍLIO FÉLIX DOS SANTOS NETO,
portador(a) da Cédula de Identidade Civil RG nº. 1.415.769
SSP/SE e CPF nº. 977.867.805-72, para ocupar o cargo em
comissão de Secretário Municipal de Obras, Trânsito e
Serviços Urbanos, Símbolo SM.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2019
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 08 DE
JANEIRO DE 2019.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº.805, DE 07 DE JANEIRO DE 2019

Designa
servidores
para
exercerem a função de Gestor e
Fiscal de Contrato, para atuar
no
Contrato
mencionado,
no
âmbito
da
Prefeitura
de
Umbaúba/SE.

O Prefeito Municipal de Umbaúba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações), juntamente com as disposições da
Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas
do Estado de Sergipe – TCE/SE, e
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do
disposto nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos,
ambos da Lei nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos
celebrados
através
de
um
representante
da
Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor
e fiscal, formalmente designados, durante toda a vigência dos
contratos celebrados pela entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos
Gestores de Contratos são:
I - Gerenciar a parte administrativa da execução
contratual, no intuito de que o contrato transcorra de forma
regular;
II - Indicar, quando houver, a necessidade
licitação para a continuidade dos serviços;

de

nova

III - Solicitar à autoridade competente da área
interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto
Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências
da prestação das respectivas garantias contratuais;
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência
contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na
prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva
prorrogação;
VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da
contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do
contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade
competente;
VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil,
quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões
ou outras alterações no objeto do contrato e promover as
respectivas alterações;
VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada
e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização
contratual, a abertura de processo administrativo para aplicação
de penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e
realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções
técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a
execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do
mesmo.
CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos
Fiscais Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e
dos serviços prestados à Administração;
II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
III - Indicar as eventuais glosas das faturas;
IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual
descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a
aplicação de penalidades;
V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo
circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e
pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de
contrato;
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e
quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual
for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se
fizerem necessários;
VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações
da
Contratada,
definidas
nos
dispositivos
contratuais
e
condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância
aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são
normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização
dos contratos, no âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;
CONSIDERANDO, por fim, o estabelecimento de atribuições
inerentes ao Gestor e Fiscal de Contratos, previstas no art. 6º
da Resolução nº 296/ 2016 – TCE/SE;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de
Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e
designadas em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito
da Prefeitura de Umbaúba/SE, os servidores abaixo especificados,
nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.62500 – Gestor do Contrato;
II
- ANDERSON KAIQUE SILVA
054.308.615-10 – Fiscal do Contrato.

CORTES

–

CPF

nº.

Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do
Contrato nº. 16/2019, decorrente do Procedimento Licitatório
Inexigibilidade nº 01/2019 - PMU
Parágrafo
complementares:

único.

Constituem-se

Contratado

Objeto do Contrato

Melo Novaes &
Sobral Advogados
Associados

Serviço de Assessoria e
Consultoria Técnica
Especializada na Área
Jurídica, com atuação na
área contenciosa civil,

como

dados

Vigência do
Contrato
02/01/2019 a
31/12/2019
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trabalhista, administrativa
e tributária, referente a
processos em andamento
originados após assinatura
do respectivo contrato,
atuando em 1º grau, 2º grau
e junto ao TRF da 5ª
Região, bem como nos
tribunais superiores e
atuação junto ao Tribunal
de Contas do Estado e da
União sempre e
exclusivamente na defesa
dos interesses do
município.

Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no
respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data,
retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2019 e terá validade
durante toda a vigência contratual.

GABINETE DO
JANEIRO DE 2019.

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

UMBAÚBA,

EM

07

DE

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº.806, DE 07 DE JANEIRO DE 2019

Designa
servidores
para
exercerem a função de Gestor e
Fiscal de Contrato, para atuar
no
Contrato
mencionado,
no
âmbito
da
Prefeitura
de
Umbaúba/SE.

O Prefeito Municipal de Umbaúba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações), juntamente com as disposições da
Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas
do Estado de Sergipe – TCE/SE, e
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do
disposto nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos,
ambos da Lei nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos
celebrados
através
de
um
representante
da
Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor
e fiscal, formalmente designados, durante toda a vigência dos
contratos celebrados pela entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos
Gestores de Contratos são:
I - Gerenciar a parte administrativa da execução
contratual, no intuito de que o contrato transcorra de forma
regular;
II - Indicar, quando houver, a necessidade
licitação para a continuidade dos serviços;

de

nova

III - Solicitar à autoridade competente da área
interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto
Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências
da prestação das respectivas garantias contratuais;
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência
contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na
prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva
prorrogação;
VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da
contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do
contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade
competente;
VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil,
quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões
ou outras alterações no objeto do contrato e promover as
respectivas alterações;
VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada
e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização
contratual, a abertura de processo administrativo para aplicação
de penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e
realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções
técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a
execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do
mesmo.
CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos
Fiscais Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e
dos serviços prestados à Administração;
II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
III - Indicar as eventuais glosas das faturas;
IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual
descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a
aplicação de penalidades;
V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo
circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e
pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de
contrato;
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e
quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual
for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se
fizerem necessários;
VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações
da
Contratada,
definidas
nos
dispositivos
contratuais
e
condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância
aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são
normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização
dos contratos, no âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;
CONSIDERANDO, por fim, o estabelecimento de atribuições
inerentes ao Gestor e Fiscal de Contratos, previstas no art. 6º
da Resolução nº 296/ 2016 – TCE/SE;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de
Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e
designadas em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito
da Prefeitura de Umbaúba/SE, os servidores abaixo especificados,
nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.62500 – Gestor do Contrato;
II
- ANDERSON KAIQUE SILVA
054.308.615-10 – Fiscal do Contrato.

CORTES

–

CPF

nº.

Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do
Contrato nº. 16/2019, decorrente do Procedimento Licitatório
Inexigibilidade nº 17/2018 - PMU
Parágrafo
complementares:

único.

Constituem-se

Contratado

Objeto do Contrato

SOMAR APOIO E
CAPACITAÇÃO A
GESTÃO PÚBLICA LTDA

Prestação de serviços por
tempo determinado de
Assessoria Técnica na área
de gestão pública, para
capacitação de recursos

como

dados

Vigência do
Contrato
02/01/2019 a
31/12/2019
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federais, alimentação,
monitoramento e
acompanhamento de prestação
de contas de propostas,
contratos e convênios
através do SICONV, bem como
acompanhamento no CAUC e no
SIMEC, para atender as
necessidades da Prefeitura
Municipal.

Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no
respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data,
retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2019 e terá validade
durante toda a vigência contratual.

GABINETE DO
JANEIRO DE 2019.

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

UMBAÚBA,

EM

07

DE

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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