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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS 01/2019 

 

“Dispõe sobre os procedimentos para 

acompanhamento, controle e fiscalização, 

recebimentos de mercadorias, medicamentos, 

material de consumo, equipamentos e serviços 

relacionados a área da saúde, bem como o 

recebimento do documento para liquidação da nota 

de empenho” 

 

O Secretário Municipal de Saúde, em conformidade com suas atribuições, de 

Gestor municipal da Saúde, e do Fundo Municipal de Saúde, Considerando: 

 

-  O Estabelecido   o art. 63 da Lei 4.320/64 “A liquidação da despesa consiste na 

verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

 

- A relevância pública no momento do recebimento do produto ou serviço 

fielmente ao estabelecido do contrato ou na ata de adesão; 

 

- Que o gestor e o fiscal são responsáveis por atestar o direito da empresa receber 

o pagamento apurando o valor exato que se deve pagar e instruindo o processo de 

pagamento com documentos. 

 

- A necessidade de dar um fluxo padronizado, com agilidade, controle e 

transparência pública;  

 

RESOLVE 

 

Art.1° – Os procedimentos para acompanhamento, controle, fiscalização e 

recebimentos do objeto do contrato no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 

passam a ser regulamentados por esta Instrução Normativa: 

 

DOS CONCEITOS 

 

 Art. 2º Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:  

 

I – Fiscal do contrato: servidor da Administração designado para acompanhar, 

controlar e fiscalizar contratos e ou as atas de registro de preços, de modo a 

promover as medidas necessárias à correta execução do objeto contratado, de 

acordo com as condições previstas no ato convocatório, no instrumento de 

contrato e na legislação aplicada;  

 

II –atesto: confirmação do Fiscal, na forma definida no contrato quanto a sua 

execução, aposta no verso da primeira via do documento fiscal ou de outro 

documento comprobatório, contendo:  

 

a) declaração do cumprimento do objeto do contrato;  

b) data do atesto; 

 c) nome, lotação, cargo ou função, matrícula e assinatura do servidor. 

 

DA DESIGNAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO 

 

Art. 3º O servidor designado, para acompanhamento, controle, fiscalização e 

recebimentos de mercadorias, medicamentos, material de consumo e 

equipamentos deverá: 

 

I – ter ciência do respectivo ato de designação;  

II – receber os documentos pertinentes ao objeto contratado;  

III – ter ciência desta Instrução Normativa. 

 

Art. 4º É vedada a designação para fiscal de contrato de servidor que:  

 

I – tenha sido membro da comissão de licitação, pregoeiro ou membro de sua 

equipe de apoio na respectiva licitação;  

II – esteja afastado ou licenciado.  

 

Parágrafo único. A Administração poderá substituir o fiscal designado que no 

decorrer da execução do contrato for afastado ou licenciado. 

 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO DA LIQUIDAÇÃO 

 

Art. 5° O objeto será recebido da seguinte forma:  

I – O fiscal do contrato recebera o objeto do contrato conforme a descrição 

constante na nota de empenho. 

II – Caso o pedido não confira em sua totalidade o Fiscal poderá receber 

provisoriamente, mediante termo circunstanciado, relatando as condições ser 

entregue; 

III – Estando perfeitamente de acordo com a nota de empenho o fiscal assinara a 

o documento hábil para liquidação de empenho, atestando o recebimento 

conforme letras a,b,c, inciso II do art.2° dessa Instrução Normativa. 

 

Art. 6° Estando devidamente de acordo com o estabelecido nos itens acima, o 

documento hábil para liquidação de empenho será encaminhado para a análise e 

assinatura do Secretário Municipal de Saúde, ou seu substituto legalmente 

constituído. 

 

Art.7° O prazo para o recebimento e liquidação não deverá ser maior que 90 dias. 

Findo esse prazo sem a apresentação do documento hábil para liquidação de 

empenho, por ordem de oficio do Gestor Municipal da Saúde o empenho será 

estornado. 

 

Art. 8° Quanto ao acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos de 

prestação de consultas médicas, procedimentos e exames realizados nas unidades 

de saúde sob gestão do município, obedecem ao rito e tramites estabelecidos na 

IN n°08/2018. 

 

 Art. 9° Dê ciência a todos os servidores da Saúde, comunique aos órgãos de 

controle interno e publique no Diário oficial do município, entra em vigor na data 

da publicação. 

 

                       Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 09 de janeiro de 2019. 

 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 

Registre-se e Publique-se 

Aires Rossa Dalosto 

Coordenador Financeiro e administrativo 
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