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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE GARANHUNS

IPSG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE
GARANHUNS 

PORTARIA Nº 016/2021

EMENTA – Dispõe sobre a designação de
responsável pelo Gerenciamento e Fiscalização
dos Contratos e Convênios do IPSG, e dá outras
providências”.

 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS - IPSG, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais conferidas pela Portaria nº 007/2021-GP de 04
de Janeiro de 2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1° -DESIGNAR a servidora NORMA VALDÉRIA DOS
SANTOS FERREIRA, matrícula 84127, portadora do CPF n°
025.216.244-70, responsável pelo GERENCIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – IPSG.
 
Art. 2° - São atribuições do Gestor de Contrato:
 
Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob
sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de
prorrogação;
Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a
presta ção de serviços será cumprida integral ou
parceladamente;
Anotar em formulário próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que
for necessário à regu larização das faltas ou defeitos
observados;
Atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente
para pagamento;
Comunicar à unidade competente, formalmente,
irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os
contatos prévios com a con tratada;
Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas
relati vas ao contrato sob sua responsabilidade;
Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma
físi co-financeiro;
Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na
exe cução do contrato e informar à autoridade competente
ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra
ou em relação a tercei ros;
Encaminhar à autoridade competente eventuais pedidos de mo‐ 
dificações no cronograma físico-financeiro, substituições de
materiais e equipamentos, formulados pela contratada.
 
Art. 3° - O servidor responsável pelo GERENCIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS do
IPSG, designado no Art. 1º desta Portaria, fará jus à vantagem
estabelecida no art. 7° da Lei Municipal nº 3571/2008 c/c
Decreto nº 006/2013.
Art. 4° - A vantagem de que trata o art. 3º será na ordem de
40% (quarenta por cento), sobre o valor do vencimento do
Cargo Comissionado.
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Art. 5° - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua
publicação.
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
Garanhuns, em 29 de Janeiro de 2021.
 
CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Presidente do IPSG
Portaria n° 007/2021 - GP
Matrícula nº 84.126 
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