
PORTARIA Nº 126/2015 

06 de maio de 2015 

 

APROVA PLANILHA PARA CONTROLE DE 

SERVIÇOS LICITADOS DE MÁQUINAS 

PESADAS  

 

    SÉRGIO ADEMIR KUHN, Prefeito Municipal de Selbach, RS, no uso de suas 

atribuições legais, e acordo com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal 

 

Levando em consideração os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul, 

Levando em consideração a necessidade de maior eficiência no tocante a fiscalização de serviços 

prestados ao Poder Público Municipal, 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º - APROVAR  PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE HORAS MÁQUINA, para que seja utilizada especialmente junto a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, no tocante a fiscalização 

de serviços decorrentes de contratos firmados a partir de Licitações Públicas.   
 

Art. 2º - DETERMINAR à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento a 

tomada de providências para disponibilizar o formato da planilha em anexo à Secretaria 

Municipal identificada no artigo 1º, com o repasse das orientações, a cobrança de atitudes neste 

sentido. 
 

Art. 3º - A planilha deverá ser preenchida junto a Secretaria Municipal de Obras e Viação, 

devendo obrigatoriamente acompanhar as Notas Fiscais no tocante a cobrança de serviços desta 

natureza. 
 

Art. 4º - Fica fazendo parte da Presente Portaria Municipal, a planilha em anexo. 
 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

   Selbach, RS, 06 de maio de 2015. 

 

 

SÉRGIO ADEMIR KUHN 

Prefeito Municipal  

 

Registre-se, publique-se, cumpra-se 

 

 

MARLI TERESINHA TONELLO REIS 

Secretária Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento 



 

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE HORAS MÁQUINA 

 

Selbach, RS, ______ de _____________________ de 2015. 

 
Data das atividades  

 

 

Equipamento utilizado 

para a realização das 

atividades 

 

Trabalho realizado 

(serviço específico 

realizado) 

 

Local das atividades  

 

 

Horário das atividades 

(hora e minuto do 

início + hora e minuto 

do final) 

 

Tempo total: horas e 

minutos 

 

Empresa responsável  

 

Nome do agente da 

empresa 

 

Assinatura do agente 

da empresa 

 

Nome do servidor 

designado para 

fiscalizar os serviços 

 

Assinatura do servidor 

responsável pela 

fiscalização dos 

serviços 

 

Determinação Juntar fotografias para demonstrar o desenvolvimento dos serviços 

Identificar o nº do 

contrato 

 

Identificar a 

modalidade e o nº da 

licitação 

 

 

 

 


