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DECRETO Nº 3.291/2019 

 

Dispõe sobre os recebimentos provisório e definitivo 

de obras e serviços de engenharia de interesse do 

Município de Morro da Garça referente ao Contrato de 

Prestação de Serviços Municipal nº 0109/2015 

 

O Prefeito do Município de Morro da Garça, Estado de Minas Gerais, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, tendo em vista a 

necessidade de regulamentar os recebimentos provisório e definitivo de obras e 

serviços de engenharia, ante o contido referente ao Contrato de Prestação de 

Serviços Municipal nº 109/2015, 

 

D E C R E T A:  

Artigo 1º - Ao ser liberada para pagamento a última parcela prevista no cronograma 

físico-financeiro, o executor do contrato encaminhará ao Secretário da área a qual o 

contrato esteja vinculado, o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório de 

que trata a Lei nº 8666/93, art. 73, I, “a”. 

§ 1º - O Termo de Recebimento Provisório será assinado pelo executor do contrato, 

pelos fiscais designados mediante Portaria do Executivo para atuarem na obra ou 

serviço e pelo representante da contratada. 

§ 2º - O pagamento da última etapa da obra ou serviço ficará condicionado à juntada 

de cópia do Termo de Recebimento Provisório aos autos. 

Artigo 2º - Assinado o Temo de Recebimento Provisório, o Secretário da área a qual 

o contrato esteja vinculado, providenciará, imediatamente, a constituição de 

comissão de servidores para efetuarem o recebimento definitivo mediante Termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 

que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

§1º - O prazo a que se refere este artigo não poderá ser inferior a 80 (oitenta) dias, 

nem superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no edital. 

§2º - A comissão será integrada pelo executor do contrato, pelos fiscais designados 

e por servidores responsáveis pelas respectivas áreas de manutenção, 

funcionamento e registros patrimoniais. 



 

 

 

 

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150 
E-mail: prefeito@morrodagarca.mg.gov.br 

 

 

Artigo 3º - O não cumprimento das disposições constantes deste Decreto por 

servidores poderá ensejar a abertura de processo administrativo para apurar a 

responsabilidade e aplicação das penalidades no Estatuto dos servidores públicos 

do Município de Morro da Garça/MG. 

Artigo 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Morro da Garça, 15 de abril de 2019. 

 

 

 

José Maria de Castro Matos 
Prefeito Municipal 

Morro da Garça/MG 
 

 


