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DECRETO Nº. 1370, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Novo CoronavírusCO
VID-19, e dá outras providências.

HUMBERTO SANTOS COSTA, Prefeito Municipal de Umbaúba, Estado de
Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de
Umbaúba,
Considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus),
nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS);
Considerando as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 13
de março de 2020;
Considerando que na data de 16 de Março de 2020 foram, oficialmente,
confirmados 5 (cinco) casos de Novo Coronavírus, COVID-19, neste Estado, pela
Secretaria Estadual de Saúde;
Considerando que a situação demanda o urgente emprego de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da doença no Município de Umbaúba/SE,
DECRETA:
Art. 1º Ficam suspensos, a partir de 17 de março de 2020, todos os eventos
públicos agendados pelos órgãos ou entidades municipais, devendo tais encontros serem
remarcados oportunamente após oitiva do Comitê Estadual de Saúde e da Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 2º Ficam vedadas as concessões de licenças ou alvarás para realização
de eventos privados, com público superior a 100 (cem) pessoas, a partir de 17 de março
de 2020.
§ 1º Os órgãos licenciadores municipais deverão suspender as licenças já
concedidas, para eventos programados para ocorrerem a partir da data a que se refere o
caput deste artigo, envidando esforços para dar ciência aos particulares que requereram,
valendo-se para tanto de todos os meios de comunicação possíveis.
§ 2º Os eventos só poderão ser remarcados após a oitiva do Comitê Estadual
de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.
§ 3º Nas situações em que não for possível o cancelamento ou adiamento,
devem ocorrer com portões fechados, sem a participação do público.
§ 4º A vedação para realizar eventos com mais de 100 (cem) pessoas se
estende para estabelecimentos privados e comerciais, os quais ficam impedidos de fazêlos, nos termos do caput deste artigo, sob pena de cassação do alvará de licença e
funcionamento.
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Art. 3º Fica suspenso o funcionamento pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos,
a partir de 18 de março de 2020, de todas as Escolas Municipais da Rede Pública e
Privada, das atividades grupais dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e Centro de Referência
Especializado de Assistência Social – CREAS, com possibilidade de prorrogação por igual
período.
§ 1º A carga horária da Rede Municipal de Ensino será reorganizada
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de forma que não haja prejuízo
educacional.
§ 2º A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio de seu corpo
técnico, deverá reorganizar as atividades sócio assistenciais suprimidas no caput deste
artigo de forma a minimizar o impacto àqueles em situação de vulnerabilidade social.
§ 3º O atendimento do Programa Bolsa Família fica limitado a grupos de até 20
beneficiários, ficando suspensas, apenas, as reuniões.
Art. 4º Os funcionários públicos municipais, com mais de 60 (sessenta anos), a
partir de 17 de março e até 5 de abril de 2020, devem trabalhar em casa e seguir
orientação do titular de cada pasta, com exceção dos servidores que atuam na área de
segurança pública e no sistema público de saúde.
Art. 5º Ficam suspensas as viagens de servidores municipais a serviço do
município de Umbaúba, para deslocamentos no território nacional, até ulterior deliberação.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, tais deslocamentos poderão ser
expressamente autorizados pelo Prefeito Municipal, após justificativa formal da
necessidade do deslocamento feita pelo Secretário da pasta interessada e entregue com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data da viagem.
Art. 6º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de usufruí-las
em data futura, a concessão e gozo de férias, Licenças por Interesse Particular – LIPs e a
realização e participação de cursos não relacionados a qualificação de combate ao
COVID-19, de todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 7º Como medidas individuais recomenda-se que pacientes com sintomas
respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doenças
crônicas evitem sua circulação em ambientes com aglomeração de pessoas.
Art. 8º As reuniões que envolvam população de alto risco para doença severa
pelo COVID-19, como idosos e pacientes com doenças crônicas, devem ser canceladas.
Art. 9º As instituições de longa permanência para crianças, adolescentes e
idosos devem limitar, na medida do possível, as visitas externas, além de adotar os
protocolos de higiene dos profissionais e ambientes e o isolamento dos sintomáticos
respiratórios.
Art. 10 Os locais de grande circulação de pessoas, tais como terminais
urbanos, igrejas, academias de ginástica, comércio em geral devem reforçar medidas de
higienização de superfície e disponibilizar álcool gel 70% para os usuários, em local
sinalizado.
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§ 1º Devem ser disponibilizadas informações visíveis sobre higienização de
mãos, sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios de higienização de
mãos.
§ 2º As empresas de transporte coletivo, taxistas e lotações devem reforçar as
medidas de higienização no interior de seus veículos.
§ 3º Todos os eventos permitidos de acordo com o Art. 2º deste Decreto
deverão adotar as medidas do caput desse artigo.
Art. 11 Os serviços de alimentação, tais como restaurantes, lanchonetes e
bares, deverão adotar medidas de prevenção para conter a disseminação da COVID-19:
I - disponibilizar álcool gel 70% na entrada do estabelecimento para uso dos
clientes;
II - dispor de anteparo salivar nos equipamentos de bufê;
III - observar na organização de suas mesas a distância mínima de um metro e
meio entre elas;
IV - aumentar frequência de higienização de superfícies;
V - manter ventilados ambientes de uso dos clientes.
Art. 12 Os estabelecimentos de ensino deverão manter rotinas de prevenção
para conter a disseminação da COVID-19:
I - disponibilizar álcool gel 70% na entrada das salas de aula;
II - evitar o compartilhamento de utensílios e materiais;
III - aumentar a distância entre as carteiras e mesas dos alunos;
IV - aumentar frequência de higienização de superfícies;
V - manter ventilados ambientes de uso coletivo.
Art. 13 O uso de bebedouros de pressão deve observar os seguintes critérios:
I - lacrar as torneiras a jato que permitem a ingestão de água diretamente dos
bebedouros, de forma que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento;
II - garantir que o usuário não beba água diretamente do bebedouro, para
evitar contato da boca com a haste (torneira) do bebedouro;
III - caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato
de água, o bebedouro deverá ser substituído por equipamento que possibilite retirada de
água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso individual;
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IV - caso o estabelecimento possua implantado em sua rotina a utilização de
utensílios permanentes (canecas, copos, etc.), estes deverão ser de uso exclusivo de
cada usuário, devendo ser higienizados rigorosamente;
V - higienizar frequentemente os bebedouros.
Art. 14 No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de
combate e proteção ao COVID-19, será cassado, como medida cautelar prevista no
parágrafo único do art. 56, da Lei Federal n 8.078, de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), o Alvará de Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em
práticas abusivas ao direito do consumidor, previamente constatado pelos fiscais do
Município.
Parágrafo único. A penalidade prescrita no caput deste artigo será imposta
sem embargo de outras previstas na legislação.
Art. 15 As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.
Art. 16 Cabe ao Centro de Operações de Emergências, e a Secretaria
Municipal de Saúde, editar atos orientativos suplementares.
Art. 17 Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 1371, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Exonera, a pedido, o servidor que
especifica,
e
dá
outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o servidor JORGE LUIZ SANTOS BONFIM
portador da Cédula de Identidade Civil RG. Nº. 323.204.00 SSP/SE, matrícula nº.
1580, do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 1372, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Concede gratificação à servidora
que especifica e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e com
fulcro no Art. 50, da Lei nº. 408, de 25 de maio de 1998,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder gratificação de desempenho de 75% (setenta e cinco
por cento), à servidora PALMIRA SANTOS ALVES, portadora da Cédula de
Identidade Civil RG. nº. 3.081.778-1 SSP/SE, ocupante do cargo em comissão de
Diretora do Departamento de Turismo, Símbolo CC3, junto a Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 02 de março de 2020.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 1388, DE 16 DE MARÇO DE 2020

Concede Adicional por Nível de
Escolaridade,
ao
servidor
que
especifica e na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no
uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no art. 98, §§ 1º e 2º,
da Lei Complementar nº. 635, de 15 de abril de 2014, o Decreto nº. 106, de 01 de
julho de 2015 e o Parecer Jurídico nº 57/2020, de 09 de março de 2020, da
Procuradoria Geral do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido Adicional por Nível de Escolaridade ao Sr.
MÁRCIO DOS SANTOS, portador do RG nº. 2.046.340-5 SSP/SE, servidor público
municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de
Computador, em razão da conclusão do curso de Graduação de Licenciatura em
Letras – Língua Portuguesa, em 18/01/2013, conforme Diploma registrado sob o
nº. 117, Livro: 100, Fls: 30, em 18/01/2013, Processo nº. 23113.024072/2012-60 da Universidade Federal de Sergipe – UFS.
Art. 2º - O percentual a ser aplicado sobre o vencimento base do
servidor será de 10% (dez por cento), conforme dispõe o Anexo I, do Decreto nº.
106, de 01 de julho de 2015.
Art. 3º - As despesas, decorrentes da execução desta Portaria, correrão
à conta de dotações próprias consignadas no vigente orçamento do Poder
Executivo Municipal.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ao 16º dia do
mês de março do ano de dois mil e vinte.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 1389, DE 16 DE MARÇO DE 2020

Concede Adicional por Nível de
Escolaridade,
à
servidora
que
especifica e na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no
uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no art. 98, §§ 1º e 2º,
da Lei Complementar nº. 635, de 15 de abril de 2014, o Decreto nº. 106, de 01 de
julho de 2015 e o Parecer Jurídico nº 61/2020, de 09 de março de 2020, da
Procuradoria Geral do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido Adicional por Nível de Escolaridade à Sra.
WALESKA RAMOS SILVA FRAGA, portador do RG nº. 1.199.834 SSP/SE,
servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Enfermeira, em razão da conclusão do curso de Pós-Graduação em Enfermagem
Obstetrícia, em 04/06/2012, conforme Diploma registrado sob o nº. 062284, Livro:
00286, Fls: 067637, em 04/06/2012, Processo nº. 66034/2012 - da Universidade
Tiradentes – UNIT.
Art. 2º - O percentual a ser aplicado sobre o vencimento base da
servidora será de 15% (quinze por cento), conforme dispõe o Anexo I, do Decreto
nº. 106, de 01 de julho de 2015.
Art. 3º - As despesas, decorrentes da execução desta Portaria, correrão
à conta de dotações próprias consignadas no vigente orçamento do Poder
Executivo Municipal.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ao 16º dia do
mês de março do ano de dois mil e vinte.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 1390, DE 16 DE MARÇO DE 2020

Concede Adicional por Nível de
Escolaridade,
à
servidora
que
especifica e na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no
uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no art. 98, §§ 1º e 2º,
da Lei Complementar nº. 635, de 15 de abril de 2014, o Decreto nº. 106, de 01 de
julho de 2015 e o Parecer Jurídico nº 014/2020, de 14 de janeiro de 2020, da
Procuradoria Geral do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido Adicional por Nível de Escolaridade à Sra.
MARY ROSE SOUZA DOS SANTOS, portador do RG nº. 35.945.841-5 SSP/SP,
servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente
Comunitária de Saúde, em razão da conclusão do Curso Técnico em orientação
Comunitária, em 27/07/20126, conforme Diploma registrado sob o nº. 232005,
Livro: 480, Fls: 220509, em 27/07/2016, Processo nº. 235755 - da Universidade
Tiradentes – UNIT.
Art. 2º - O percentual a ser aplicado sobre o vencimento base da
servidora será de 5% (cinco por cento), conforme dispõe o Anexo I, do Decreto
nº. 106, de 01 de julho de 2015.
Art. 3º - As despesas, decorrentes da execução desta Portaria, correrão
à conta de dotações próprias consignadas no vigente orçamento do Poder
Executivo Municipal.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ao 16º dia do
mês de março do ano de dois mil e vinte.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 1391, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Concede Licença Prêmio à Servidora
CLEIDE
BARRETO
OLIVEIRA,
ocupante do cargo efetivo de Agente
Comunitária de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei Orgânica
Municipal e;
Considerando o que está disposto nos Artigos. 130 a 132 - da Lei
Municipal nº. 635, de 15 de abril de 2014 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Umbaúba).
Considerando o Requerimento do(a) Servidor(a), datado de 17 de
outubro de 2019;
Considerando o Parecer Jurídico nº. 44/2020, de 11 de março de 2020,
da Procuradoria Geral do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio a(o) Servidor(a) CLEIDE BARRETO
OLIVEIRA, portador(a) do RG. nº. 147.993-7 SSP/SE, Matrícula nº. 1077,
ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, do Quadro de Servidores
Efetivos da Prefeitura de Umbaúba, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde,
referente ao período aquisitivo de 01/03/2010 a 01/03/2015.
Art. 2º - O servidor gozará a licença prêmio pelo período de 03(três)
meses, conforme requerimento.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 1392, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Concede Licença Prêmio à Servidora
MARIA
SANTOS
DO
CARMO,
ocupante do cargo efetivo de Agente
Comunitária de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei Orgânica
Municipal e;
Considerando o que está disposto nos Artigos. 130 a 132 - da Lei
Municipal nº. 635, de 15 de abril de 2014 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Umbaúba).
Considerando o Requerimento do(a) Servidor(a), datado de 03 de
outubro de 2019;
Considerando o Parecer Jurídico nº. 24/2020, de 11 de março de 2020,
da Procuradoria Geral do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio a(o) Servidor(a) MARIA SANTOS
DO CARMO, portador(a) do RG. nº. 1.507.674 SSP/SE, Matrícula nº. 1094,
ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, do Quadro de Servidores
Efetivos da Prefeitura de Umbaúba, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde,
referente ao período aquisitivo de 01/03/2005 a 01/03/2010.
Art. 2º - A servidora gozará a licença prêmio pelo período de 03(três)
meses, conforme requerimento.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 1393, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Concede Licença Prêmio à Servidora
BEATRIZ CASSIMIRA, ocupante do
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços
Gerais.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei Orgânica
Municipal e;
Considerando o que está disposto nos Artigos. 130 a 132 - da Lei
Municipal nº. 635, de 15 de abril de 2014 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Umbaúba).
Considerando o Requerimento do(a) Servidor(a), datado de 09 de
janeiro de 2020;
Considerando o Parecer Jurídico nº. 18/2020, de 10 de fevereiro de
2020, da Procuradoria Geral do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio a(o) Servidor(a) BEATRIZ
CASSIMIRA, portador(a) do RG. nº. 770610 SSP/SE, Matrícula nº. 207, ocupante
do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro de Servidores Efetivos da
Prefeitura de Umbaúba, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente
ao período aquisitivo de 01/09/2003 a 01/09/2008.
Art. 2º - A servidora gozará a licença prêmio pelo período de 03(três)
meses, conforme requerimento.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 1394, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Concede Licença Prêmio ao Servidor
EUDES DIAS DE SOUZA, ocupante do
cargo efetivo de Vigilante.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei Orgânica
Municipal e;
Considerando o que está disposto nos Artigos. 130 a 132 - da Lei
Municipal nº. 635, de 15 de abril de 2014 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Umbaúba).
Considerando o Requerimento do(a) Servidor(a), datado de 15 de
fevereiro de 2020;
Considerando o Parecer Jurídico nº. 20/2020, de 10 de fevereiro de
2020, da Procuradoria Geral do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio a(o) Servidor(a) EUDES DIAS DE
SOUZA, portador(a) do RG. nº. 572068 SSP/SE, Matrícula nº. 255, ocupante do
cargo de Vigilante, do Quadro de Servidores Efetivos da Prefeitura de Umbaúba,
lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Agrário,
referente ao período aquisitivo de 01/09/1998 a 01/09/2008.
Art. 2º - O servidor gozará a licença prêmio pelo período de 06(seis)
meses, conforme requerimento.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 1395, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Concede Licença Prêmio ao Servidor
DENIVAL DIONÍZIO DOS SANTOS,
ocupante do cargo efetivo de Agente
Comunitário de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei Orgânica
Municipal e;
Considerando o que está disposto nos Artigos. 130 a 132 - da Lei
Municipal nº. 635, de 15 de abril de 2014 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Umbaúba).
Considerando o Requerimento do(a) Servidor(a), datado de 02 de julho
de 2019;
Considerando o Parecer Jurídico nº. 45/2020, de 11 de março de 2020,
da Procuradoria Geral do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio a(o) Servidor(a) DENIVAL DIONÍZIO
DOS SANTOS, portador(a) do RG. nº. 1177340 SSP/SE, Matrícula nº. 1078,
ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, do Quadro de Servidores
Efetivos da Prefeitura de Umbaúba, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde,
referente ao período aquisitivo de 01/03/2010 a 01/03/2015.
Art. 2º - O servidor gozará a licença prêmio pelo período de 03(três)
meses, conforme requerimento.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 1396, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Concede Licença Prêmio ao Servidor
JOZENALDO RAMOS DOS SANTOS,
ocupante do cargo efetivo de Agente
Comunitário de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei Orgânica
Municipal e;
Considerando o que está disposto nos Artigos. 130 a 132 - da Lei
Municipal nº. 635, de 15 de abril de 2014 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Umbaúba).
Considerando o Requerimento do(a) Servidor(a), datado de 16 de julho
de 2019;
Considerando o Parecer Jurídico nº. 21/2020, de 11 de março de 2020,
da Procuradoria Geral do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio a(o) Servidor(a) JOZENALDO
RAMOS DOS SANTOS, portador(a) do RG. nº. 2043265 SSP/SE, Matrícula nº.
2277, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, do Quadro de
Servidores Efetivos da Prefeitura de Umbaúba, lotado(a) na Secretaria Municipal
de Saúde, referente ao período aquisitivo de 22/02/2010 a 22/02/2015.
Art. 2º - O servidor gozará a licença prêmio pelo período de 03(três)
meses, conforme requerimento.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 1397, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Designa servidores para exercerem a função
de Gestor e Fiscal da Nota de Empenho nº.
03170001/2020, no âmbito do Fundo Municipal
de Saúde/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 de nova licitação para a continuidade
dos serviços;
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;
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;
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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;
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 da Nota de Empenho abaixo
discriminada, exercendo todas as atribuições especificadas na Legislação pertinente e nesta
Portaria, os servidores abaixo especificados:

I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.625-00 –
Gestor do Contrato;
II - HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, RG nº. 2514313-1 SSP/SE – Fiscal
do Contrato.
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Nota de Empenho nº. 03170001/2020
Data: 17/03/2020
Contratado(a): V – MICRO SMART TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA - EIRELI
CPF/CNPJ: 29.323.740.0001-40
Valor Total do Contrato: 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
Objeto: aquisição de câmeras de segurança kit cftv hinkvision 1TB purple e HD 8
CA Full HD, para atender à Atenção Básica.
Vigência: 365 dias.
Art. 2º - Fica garantido ao Gestor e ao Fiscal amplo e irrestrito acesso aos autos do
processo administrativo relativo ao contrato mencionado nesta Portaria.
Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE MARÇO DE
2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

CIÊNCIA DO(A) GESTOR(A)
DESIGNADO(A)
Declaro-me ciente da nomeação e das
funções que são inerentes em razão da
função.

____________________________
DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA

CIÊNCIA DO(A) FISCAL DESIGNADO(A)
Declaro-me ciente da nomeação e das
funções que são inerentes em razão da
função.

____________________________
HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
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PORTARIA Nº. 1398, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Designa servidores para exercerem as
funções de Gestor e Fiscal de Contrato,
para atuarem no âmbito do Contrato nº.
21/2020-FMAS.

O Prefeito Municipal de Umbaúba em conjunto com a Secretária Municipal
de Inclusão Social/Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, 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 de nova licitação para a
continuidade dos serviços;
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;
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;
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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;
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.
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CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são normatizados
os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito do Fundo
Municipal de Assistência Social de Umbaúba, 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 do Fundo Municipal de Assistência Social de Umbaúba/SE,
os servidores abaixo especificados, nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.625-00 –
Gestor do Contrato;
II - MARIA ALÍCIA DE CARVALHO DOS SANTOS – CPF nº. 062.642.14540 – Fiscal do Contrato.
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato nº
21/2020, decorrente do Procedimento Licitatório Pregão Presencial nº. 03/2020.
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Contratado

Objeto do Contrato

DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI

Aquisição com fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios para atender as
necessidades do Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo
– SCFV, Abrigo Municipal e do Programa
Bolsa Família / Cadastro Único junto ao
Fundo Municipal de Assistência Social de
Umbaúba no exercício de 2020.

Vigência do
Contrato

03/03/2020
a
31/12/2020
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G8EXDYTFTBR9J4/WQU4GRW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Umbaúba

Terça-feira
17 de Março de 2020
23 - Ano IV - Nº 969

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

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá
validade durante toda a vigência contratual.

Art. 5º - Ficam revogas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária Municipal de Inclusão Social
E Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

CIENTES:

_____________________________________
DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA
CPF nº. 609.286.625-00
Gestor do Contrato;
DATA: ____/_____/______

_____________________________________
MARIA ALÍCIA DE CARVALHO DOS SANTOS
CPF nº. 062.642.145-40
Fiscal do Contrato.
DATA: ____/_____/______
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Umbaúba

PORTARIA Nº. 1399, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Designa servidores para exercerem as
funções de Gestor e Fiscal de Contrato,
para atuarem no âmbito do Contrato nº.
22/2020-FMAS.

O Prefeito Municipal de Umbaúba em conjunto com a Secretária Municipal
de Inclusão Social/Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, 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 de nova licitação para a
continuidade dos serviços;
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;
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;
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE - CEP 49.260-000
(79) 3546-2179
CNPJ.: 13.099.395/0001-73
 prefeituradeumbauba@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G8EXDYTFTBR9J4/WQU4GRW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Umbaúba

Terça-feira
17 de Março de 2020
25 - Ano IV - Nº 969

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;
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE - CEP 49.260-000
(79) 3546-2179
CNPJ.: 13.099.395/0001-73
 prefeituradeumbauba@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G8EXDYTFTBR9J4/WQU4GRW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
17 de Março de 2020
26 - Ano IV - Nº 969

Umbaúba

CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são normatizados
os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito do Fundo
Municipal de Assistência Social de Umbaúba, 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 do Fundo Municipal de Assistência Social de Umbaúba/SE,
os servidores abaixo especificados, nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.625-00 –
Gestor do Contrato;
II - MARIA ALÍCIA DE CARVALHO DOS SANTOS – CPF nº. 062.642.14540 – Fiscal do Contrato.
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato nº
22/2020, decorrente do Procedimento Licitatório Pregão Presencial nº. 03/2020.
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Contratado

Objeto do Contrato

ESTAÇÃO COMERCIAL
EIRELI

Aquisição com fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios para atender as
necessidades do Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo
– SCFV, Abrigo Municipal e do Programa
Bolsa Família / Cadastro Único junto ao
Fundo Municipal de Assistência Social de
Umbaúba no exercício de 2020.

Vigência do
Contrato

03/03/2020
a
31/12/2020
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá
validade durante toda a vigência contratual.

Art. 5º - Ficam revogas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária Municipal de Inclusão Social
E Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

CIENTES:

_____________________________________
DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA
CPF nº. 609.286.625-00
Gestor do Contrato;
DATA: ____/_____/______

_____________________________________
MARIA ALÍCIA DE CARVALHO DOS SANTOS
CPF nº. 062.642.145-40
Fiscal do Contrato.
DATA: ____/_____/______
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Umbaúba

PORTARIA Nº. 1400, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Designa servidores para exercerem as
funções de Gestor e Fiscal de Contrato,
para atuarem no âmbito do Contrato nº.
23/2020-FMAS.

O Prefeito Municipal de Umbaúba em conjunto com a Secretária Municipal
de Inclusão Social/Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, 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 de nova licitação para a
continuidade dos serviços;
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;
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;
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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;
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.
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Umbaúba

CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são normatizados
os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito do Fundo
Municipal de Assistência Social de Umbaúba, 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 do Fundo Municipal de Assistência Social de Umbaúba/SE,
os servidores abaixo especificados, nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.625-00 –
Gestor do Contrato;
II - MARIA ALÍCIA DE CARVALHO DOS SANTOS – CPF nº. 062.642.14540 – Fiscal do Contrato.
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato nº
23/2020, decorrente do Procedimento Licitatório Pregão Presencial nº. 03/2020.
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Contratado

Objeto do Contrato

MÁXIMO COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO EIRELIEPP

Aquisição com fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios para atender as
necessidades do Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo
– SCFV, Abrigo Municipal e do Programa
Bolsa Família / Cadastro Único junto ao
Fundo Municipal de Assistência Social de
Umbaúba no exercício de 2020.

Vigência do
Contrato

03/03/2020
a
31/12/2020
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá
validade durante toda a vigência contratual.

Art. 5º - Ficam revogas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária Municipal de Inclusão Social
E Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

CIENTES:

_____________________________________
DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA
CPF nº. 609.286.625-00
Gestor do Contrato;
DATA: ____/_____/______

_____________________________________
MARIA ALÍCIA DE CARVALHO DOS SANTOS
CPF nº. 062.642.145-40
Fiscal do Contrato.
DATA: ____/_____/______
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Umbaúba

PORTARIA Nº. 1401, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Designa servidores para exercerem as
funções de Gestor e Fiscal de Contrato,
para atuarem no âmbito do Contrato nº.
24/2020-FMAS.

O Prefeito Municipal de Umbaúba em conjunto com a Secretária Municipal
de Inclusão Social/Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, 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 de nova licitação para a
continuidade dos serviços;
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;
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;
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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;
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.
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Umbaúba

CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são normatizados
os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito do Fundo
Municipal de Assistência Social de Umbaúba, 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 do Fundo Municipal de Assistência Social de Umbaúba/SE,
os servidores abaixo especificados, nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.625-00 –
Gestor do Contrato;
II - MARIA ALÍCIA DE CARVALHO DOS SANTOS – CPF nº. 062.642.14540 – Fiscal do Contrato.
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato nº
24/2020, decorrente do Procedimento Licitatório Pregão Presencial nº. 04/2020.
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Contratado

Objeto do Contrato

LIVRARIA E PAPELARIA
RENASCER LTDA - ME

Aquisição parcelada de material de
higiene e limpeza para atender as
necessidades do Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo
– SCFV, CREAS, Abrigo Municipal e do
Programa Bolsa Família / Cadastro Único
junto ao Fundo Municipal de Assistência
Social de Umbaúba no exercício de 2020.

Vigência do
Contrato

11/03/2020
a
31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE - CEP 49.260-000
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá
validade durante toda a vigência contratual.

Art. 5º - Ficam revogas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária Municipal de Inclusão Social
E Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

CIENTES:

_____________________________________
DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA
CPF nº. 609.286.625-00
Gestor do Contrato;
DATA: ____/_____/______

_____________________________________
MARIA ALÍCIA DE CARVALHO DOS SANTOS
CPF nº. 062.642.145-40
Fiscal do Contrato.
DATA: ____/_____/______
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Umbaúba

PORTARIA Nº. 1402, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Designa servidores para exercerem as
funções de Gestor e Fiscal de Contrato,
para atuarem no âmbito do Contrato nº.
25/2020-FMAS.

O Prefeito Municipal de Umbaúba em conjunto com a Secretária Municipal
de Inclusão Social/Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, 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 de nova licitação para a
continuidade dos serviços;
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;
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;
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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;
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.
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Umbaúba

CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são normatizados
os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito do Fundo
Municipal de Assistência Social de Umbaúba, 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 do Fundo Municipal de Assistência Social de Umbaúba/SE,
os servidores abaixo especificados, nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.625-00 –
Gestor do Contrato;
II - MARIA ALÍCIA DE CARVALHO DOS SANTOS – CPF nº. 062.642.14540 – Fiscal do Contrato.
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato nº
25/2020, decorrente do Procedimento Licitatório Pregão Presencial nº. 04/2020.
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Contratado

Objeto do Contrato

JOSEFA ALVES DOS
SANTOS ITABAIANINHA
- ME

Aquisição parcelada de material de
higiene e limpeza para atender as
necessidades do Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo
– SCFV, CREAS, Abrigo Municipal e do
Programa Bolsa Família / Cadastro Único
junto ao Fundo Municipal de Assistência
Social de Umbaúba no exercício de 2020.

Vigência do
Contrato

11/03/2020
a
31/12/2020
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá
validade durante toda a vigência contratual.

Art. 5º - Ficam revogas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária Municipal de Inclusão Social
E Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

CIENTES:

_____________________________________
DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA
CPF nº. 609.286.625-00
Gestor do Contrato;
DATA: ____/_____/______

_____________________________________
MARIA ALÍCIA DE CARVALHO DOS SANTOS
CPF nº. 062.642.145-40
Fiscal do Contrato.
DATA: ____/_____/______
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Umbaúba

PORTARIA Nº. 1403, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Designa servidores para exercerem as
funções de Gestor e Fiscal de Contrato,
para atuarem no âmbito do Contrato nº.
26/2020-FMAS.

O Prefeito Municipal de Umbaúba em conjunto com a Secretária Municipal
de Inclusão Social/Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, 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 de nova licitação para a
continuidade dos serviços;
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;
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;
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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;
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.
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Umbaúba

CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são normatizados
os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito do Fundo
Municipal de Assistência Social de Umbaúba, 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 do Fundo Municipal de Assistência Social de Umbaúba/SE,
os servidores abaixo especificados, nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.625-00 –
Gestor do Contrato;
II - MARIA ALÍCIA DE CARVALHO DOS SANTOS – CPF nº. 062.642.14540 – Fiscal do Contrato.
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato nº
26/2020, decorrente do Procedimento Licitatório Pregão Presencial nº. 04/2020.
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Contratado

Objeto do Contrato

FONTES & GOMES
DISTRIBUIDORA LTDA

Aquisição parcelada de material de
higiene e limpeza para atender as
necessidades do Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo
– SCFV, CREAS, Abrigo Municipal e do
Programa Bolsa Família / Cadastro Único
junto ao Fundo Municipal de Assistência
Social de Umbaúba no exercício de 2020.

Vigência do
Contrato

11/03/2020
a
31/12/2020
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá
validade durante toda a vigência contratual.

Art. 5º - Ficam revogas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 17 DE
MARÇO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária Municipal de Inclusão Social
E Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

CIENTES:

_____________________________________
DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA
CPF nº. 609.286.625-00
Gestor do Contrato;
DATA: ____/_____/______

_____________________________________
MARIA ALÍCIA DE CARVALHO DOS SANTOS
CPF nº. 062.642.145-40
Fiscal do Contrato.
DATA: ____/_____/______
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Umbaúba

Atas
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