
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 

AV. MAJOR CLARO, N.º 158 CNPJ 42.752.451/0001-25 
FONE/FAX – (77) 3618-1198 

 

 
 
PORTARIA Nº. 05/2019 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em pleno atendimento ao disposto no art. 58, 
inciso III, c/c art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93;RESOLVE: 
 
Art. 1º. Nomear o Servidor: Raquel de Oliveira Souza Lopes, portador(a) do CPF nº. 
034.769.265-67, para exercer a função de FISCAL DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS celebrados entre a Câmara Municipal de Cristópolise terceiros, 
durante o exercício de 2019; 
 
Art. 2º. As principais atribuições e/ou funções do Fiscal/Gestor de Contratos celebrados 
são: 
 
I -Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade 
dos produtos fornecidos e dos serviços prestados a Câmara Municipal de Cristópolis; 
 
II -Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem 
como seu preços e quantitativos) estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual; 
 
III -Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, execução dos serviços e obras 
contratadas. 
 
IV -Indicar eventuais glosas das faturas. 
 
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura. 
 
Sala das sessões da Câmara Municipal de Cristópolis, em 04 de Janeiro de 2019. 
 
Registra-se em 04 de Janeiro de 2019. 
Publica-se em  04 de Janeiro de 2019. 
  
 
 
 

_________________________________ 
EDINALDO COSTA DE ARAUJO 

PRESIDENTE 


