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INSTRUÇÃO NORMATIVA SOP N° 01/2015. 

 

“Dispõe sobre, Contratação, Execução, 

Fiscalização, Controle e Recebimento de Obras 

e Serviços de Engenharia da Secretaria 

Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura”. 

 

Versão: 01 

Aprovação: 14 de dezembro de 2015. 

Ato de Aprovação: Decreto n° 5.110/2015 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Obras Serviços e Infraestrutura 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1°. Acompanhamento de fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia. 

 

CAPÍTULO III 

DA BASE LEGAL 

 

Art. 2°. Os principais instrumentos legais e regulamentares que serviram de base para 

a presente Instrução Normativa são: Lei Federal 6.766 de 19/12/1979 - Lei Federal do 

Parcelamento do Solo Urbano: Lei Municipal 3032/2009 - Código de Obras; Lei 

Municipal. Lei Municipal de Parcelamento do Solo: Lei Federal 9.785, de 29/01/1999 - 

Alteração da Lei 6.766/ 1979: Lei Federal 10.257, de 10.07.2001 (art. 42) - Estatuto da 

Cidade; Lei Municipal nº 3041/2009 - Código de Posturas: Lei Municipal 2743/2006 – 

Tributária. Código de Posturas e Lei Municipal nº 2743/2006 - Código Tributário. Código 

de Posturas, Lei Municipal nº 3031/2009 - Lei de Parcelamento de Solo Urbano. 

Estabelecida através das legislações vigentes, previstas na Lei Municipal 2.653/2006 e 

demais legislações Federais e Estaduais que guardem relação direta com esta 

atividade. Na Lei Municipal 3032/2009 - Código de Obras. Parcelamento do Solo, e 

demais legislações Federais e Estaduais que guardem relação direta com esta 

atividade. Estabelecida através das legislações vigentes. Código de Obras e demais 

legislações Federais e Estaduais que guardem relação direta com esta atividade. 
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CAPÍTULO IV 

 ABRANGÊNCIA 

 

Art. 3°. Abrange todas as unidades da estrutura organizacional das administrações 

direta e indireta, no tocante aos procedimentos para execução, fiscalização, controle 

interno e recebimento de obras e serviços de engenharia. 

 

CAPÍTULO VI 

CONCEITOS 

 

Art. 4°. Conceito de execução, fiscalização, controle e recebimento de obras e serviços 

de engenharia. 

 

I - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT - Registro de 

Responsabilidade Técnica do CAU: súmula de contrato firmado entre o profissional e o 

cliente para a execução de uma obra e/ou serviço de engenharia, que fica registrada no 

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo), objetivando definir, para os efeitos legais, a autoria e os 

limites da responsabilidade técnica de obras e/ou serviços de engenharia ou 

arquitetura. 

 

II - Benefícios e Despesas Indiretas - BDI: taxa que remunera os benefícios esperados 

como recompensa no término de alguma atividade comercial e despesas indiretas 

inevitáveis, não agregadas ao custo direto. 

 

III - Relatório de Vistoria de Obras - RVO: documento rotineiro de comunicação entre a 

fiscalização e o responsável técnico da contratada. É elemento hábil para comprovação, 

registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados a referente à execução 

de obra e/ou serviço de engenharia frente aos termos do contrato, sendo revisado 

periodicamente por profissionais credenciados. 

 

IV - Habite-se: documento que atesta que o imóvel foi construído seguindo as 

exigências (Legislação local), estabelecida ela Prefeitura Municipal de Ibiraçu - ES, para 

aprovação dos projetos. 
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V - Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 

por execução direta ou indireta. 

 

VI - Processo Administrativo: pasta contendo todos os documentos gerados no decorrer 

da rotina desde a requisição até a emissão da autorização de fornecimento ou da 

Ordem de Serviço, com registro das etapas percorridas e manifestações, com 

identificação das datas e dos responsáveis em cada etapa, para arquivamento. 

 

VII - Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a Obra e/ou Serviço de engenharia, ou complexo 

de obras ou de serviços da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra 

e/ou Serviço de Engenharia e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

 

VIII - Projeto Executivo: conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da Obra e/ou  Serviço de Engenharia, de acordo com as normas 

pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 

IX - Serviço: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 

conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 

publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 

 

X - Execução Indireta: refere-se à contratação de terceiros pelo órgão público. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5°. Responsabilidades do Ordenador de Despesas: 

 

I - Solicita Processo de Contratação dos Serviços de Obras e Engenharia; 

 

II – Autorizar pagamento das medições; 
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Art. 6°. Da Gerência de Acompanhamento, Controle e Fiscalização de Obras . 

 

I - Receber a designação para fiscalização da obra e/ou serviço de engenharia, 

formalmente e devidamente registrada, no Processo de Contratação, constando o nome 

completo, número da matrícula e Cadastro de Pessoal Física - CPF. 

 

II - Obter cópia da documentação exigida para cada tipo de obra. 

 

III - Solicitar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução do CREA ou 

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica do CAU; 

 

IV - Fiscalizar exigindo o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, 

seguindo os procedimentos definidos no Edital e no Contrato e o estabelecido na 

legislação em vigor; 

 

V - Comunicar ao responsável pela coordenação das atividades relacionadas ao 

Sistema GEO/OBRAS - TCE, situação da obra e/ou serviço de engenharia, tais como: 

Início, Medições, Paralisações, Reinícios e Recebimentos; 

 

VI - Certificar-se da disponibilidade de documentos e itens obrigatórios no canteiro de 

obras, tais como: Placa de Obra, Licença e Alvarás, Conjunto Completo de Plantas, 

Memoriais, Especificações, Detalhes de Construção, Diário DE Obras e ART’s e RRT’s; 

 

VII - Certificar-se da existência de Diário de Obras e acompanha-lo periodicamente; 

 

VIII - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

Contrato (execução indireta), ou com a execução da obra (execução direta), 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

 

IX - Solicitar e acompanhar a realização dos ensaios geotécnicos e de qualidade, 

quando necessário; 

 

X - Acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte, verificando e 

aprovando os relatórios periódicos de execução das Obras e/ou Serviços de 

Engenharia; 
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XI - Solicitar decisões e providências a seus superiores em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes; 

 

XII - Promover a medição de Obras e/ou Serviços de Engenharia quando motivada por 

solicitação da Contratada, assinado os laudos de medições; 

 

XIII - Lavrar o Termo de Recebimento Provisório; 

 

XIV - Justificar sobre aditamentos contratuais; 

 

XV - Verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das 

pessoas que por ali transitam, de acordo com a Norma própria de cada Obra e/ou 

Serviços de Engenharia (ABNT), observando e exigindo os EPI’s (Equipamento de 

Proteção Individual) e EPC’s (Equipamento de Proteção Coletivo) necessários e 

sugerindo as correções necessárias; 

 

XVI - Acompanhar o cronograma físio-financeiro e informar ao superior imediato e à 

Contratada, as diferenças, se observadas, no andamento dos serviços; 

 

XVII - Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado 

em conformidade com o Projeto, Norma Técnica ou qualquer disposição oficial aplicável 

ao Objeto do Contrato; 

 

XVIII - Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou implacáveis aos serviços e obras; 

 

XIX - Verificar e aprovar os desenhos de como construídos (“As built) elaborados pela 

Contratada, registrando as modificações introduzidas no projeto original, de modo a 

documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados; 

 

XX - elaborar Plano de Ação em conjunto com o contratado; 

 

XXI - registrar os ajustes acordados com o representante da contratada, colhendo sua 

assinatura e promovendo a sua juntada aos autos; 
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XXII - comunicar ao Secretario de Obras  sobre o descumprimento, pela contratada, de 

quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de 

penalidades; 

 

XXIII - exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem 

defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e 

que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização 

pelo contratante; 

 

XXIV - comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua 

obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos 

serviços; 

 

XXV - recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar 

desfazimento, ajustes ou correções; 

 

XII - comunicar à contratada, mediante correspondências com aviso de recebimento, 

cujas cópias deverão ser ajuntadas aos autos, eventuais irregularidades na execução 

do contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados; 

 

 XIII - comunicar à contratada os danos porventura causados por seus empregados, 

requerendo as providências reparadoras; 

 

XIV - receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua 

responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recebido, assinado pelas partes, 

de acordo com o art. 73 da Lei n° 8.666, de 1993, recusando, de logo, objetos que não 

correspondam ao contratado; 

 

XV - testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em 

documento; 

 

XVI - analisar, conferir e atestar as notas fiscais; 

 

XVII - encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento; 
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XVIII - comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão 

editalícia ou sem conhecimento da Administração; 

 

XIX - fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada locados nos 

serviços, para verificar a regularidade trabalhista; 

 

XX - oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para 

manutenção das condições de habilitação ou atendimento de exigências legais 

supervenientes; 

 

XXI - verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização pelos empregados 

da empresa dos equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação 

pertinente, exigindo daquele a interdição do acesso ao local de trabalho, e na hipótese 

de descumprimento, comunicar à Administração para promoção do possível processo 

punitivo contratual; 

 

XXII - exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de crachá e de 

uniforme pelos empregados da contratada, quando for o caso, e conduta compatível 

com o serviço público, pautada pela ética e urbanidade no atendimento; 

 

XXIII - comunicar à Administração, por escrito, sobre o término do contrato, observando 

o prazo de até 60 (sessenta) dias para os procedimentos relativos à inexigibilidade e 

dispensa de licitação nas modalidades de Convite e Pregão; e de até 120 (cento e 

vinte) dias para os relativos à licitação nas modalidades de Tomada de Preços e 

Concorrência, apresentando as justificativas necessárias, caso se trate da realização de 

nova licitação, de prorrogação do contrato ou de contratação direta; 

 

XXIV - comunicar à Administração, mediante provação do requisitante, a necessidade 

de se realizar acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vista à 

economicidade e à eficiência na execução contratual; 

 

XXV - cobrar da contratada, quando se tratar de obras, no local de execução dos 

serviços, na formatação padrão combinada, o Diário de Obra, cujas folhas deverão 

estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes, e onde serão feitas as 

anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicação técnica, início 

e término de etapas de serviço, causas e datas de início e término de eventuais 
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interrupções dos serviços, recebimento de material e demais assuntos que requeiram 

providências; e 

 

XXVI - zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no item anterior no 

Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir 

dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras; 

 

XXVII - remeter o registro próprio do contrato referido no inciso IV deste artigo a 

autoridade competente ao término de cada exercício financeiro, ou por ocasião do 

encerramento do contrato - o que ocorrer primeiro, para apensamento aos autos 

respectivos. 

 

 CAPÍTULO VI 

   DOS PROCEDIMENTOS 

                                                     Seção I 

                                           Das Obras Públicas 

 

Art. 7°. Todas as obras públicas deverão estar previstas nos instrumentos de 

planejamento (PPA, LDO e LOA), conforme dispõe a Lei Federal N.º 4.320/1964 e Lei 

Complementar Federal N.º 101/2000. 

 

Art. 8°. O processo de contratação de obras públicas deverá obedecer às exigências 

dispostas na Lei Federal N.º 8.666/1993 e suas alterações. 

 

Art. 9°. Para a abertura do processo licitatório de obras públicas deverá ser instruído 

com a seguinte documentação prevista na lei pertinente: 

 

I - Projeto Básico ou projeto Executivo devidamente aprovado pela autoridade 

competente; 

 

II - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da elaboração do projeto; 

 

III - Planilha de cronograma físico-financeiro da obra; 

 

IV - Especificações técnicas e memorial descritivo da obra; 
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V - Relatório de impacto ambiental e licenças ambientais, quando for o caso; 

 

VI - Certidão atualizada do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis, quando for o 

caso. 

 

Seção II 

Do Projeto Básico 

 

Art. 10. O projeto básico deverá apresentar o estudo de viabilidade, estudos 

geotécnicos e ambientais, plantas e especificações técnicas, orçamento detalhado do 

custo global da obra, quando for o caso. 

 

Art. 11. O projeto básico deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do 

(s) responsável (is) pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei 

Federal N.º 6.496/1977. 

 

Art. 12. O projeto básico deverá ser aprovado pela autoridade competente, conforme o 

disposto no inciso I, § 2º, artigo 7º da Lei Federal N.º 8.666/1993. 

 

Art. 13. Deverá ser considerado no projeto básico principalmente os seguintes 

requisitos, conforme dispõe o artigo 12, da Lei Federal N.º 8.666/1993: segurança, 

funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução, conservação 

e operação, possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e 

matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação, impacto 

ambiental. 

 

Seção III 

Do Projeto Executivo 

 

Art. 14. O projeto executivo deverá ser apresentado coerentemente com o projeto 

básico, de um modo que seja respeitado o vínculo do objeto com o processo licitatório. 

 

Art. 15. Qualquer alteração efetuada no projeto executivo em relação ao projeto básico 

deverá estar tecnicamente justificada e aprovada pela autoridade competente. 
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Art. 16. O projeto executivo deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

do (s) responsável (is) pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º, da Lei 

federal N.º 6.496/1977. 

 

Art. 17. O projeto executivo deverá ser elaborado contendo todos os elementos 

necessários à completa execução da obra, conforme disposto no inciso X, art. 6º da Lei 

Federal N.º 8.666/1993. 

 

Seção IV 

Da Execução da Obra 

 

Art. 18. A execução da obra/contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

fiscal de obras ou um representante da Comissão Fiscalizadora de Execução de 

Contratos, devidamente nomeada pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 19. A execução da obra deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 

do (s) responsável (is) pela sua execução, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei 

Federal N.º 6.496/1977. 

 

Art. 20. Para início da obra deverá o contratado apresentar a matrícula do Cadastro 

Específico do INSS - CEI da obra. 

 

Art. 21. A obra deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas no contrato, conforme dispõe o artigo 66 da Lei Federal N.º 

8.666/1993. 

 

Art. 22. Os materiais aplicados e os serviços executados na obra deverão ser 

inspecionados pela fiscalização, com objetivo do atendimento às especificações, 

conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 da Lei Federal N.º 8.666/1993. 

 

Art. 23. Toda obra deverá ter planilha de diário da obra para a fiscalização, 

acompanhamento da execução e realização das anotações pertinentes à fiscalização 

e/ou qualquer outro fato superveniente que vier a ocorrer. 

 

Art. 24. O contratado deverá manter engenheiro civil residente, para acompanhar a 

execução da obra. 
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Seção V 

Da Fiscalização de Obras Públicas 

 

Art. 25. O Secretário designa ao Setor de Gerência Acompanhamento Controle e 

Fiscalização os serviços de fiscalização de execução da obra ou serviço 

 

 

Art. 26. Compete ao Fiscal da Obra e/ou Serviços a manutenção de Livro de 

Ocorrências (ou Diário de Obra) por ser uma importante fonte de consulta, quando se 

necessitar de analise do desempenho da fiscalização da obra naquilo que se refere às 

questões técnicas. 

 

Parágrafo Único: O Fiscal providencia a ART de Fiscalização. 

 

Art. 27. Fiscal recebe a O.S. e desloca-se à obra para verificar se os serviços estão 

sendo executados conforme as exigências contratuais, normas e especificações 

aplicadas. Preenche o Diário de Obras e verifica os cronogramas e, a qualidade dos 

serviços executados de acordo com as normas técnicas; 

 

Parágrafo Único: Se não estiver adequada à condução dos serviços/obras, 

emitirá Notificação solicitando à contratada que faça as correções necessárias para 

sanar o problema; 

 

Art. 28. A contratada recebe a Notificação de irregularidades detectadas e solicitação 

das correções necessárias: 

 

I - Verifica quais os apontamentos que os fiscais fizeram sobre a obra/serviços; 

 

II - Se a empresa discordar dos apontamentos encaminha Ofício ao Diretor responsável 

justificando e ou esclarecendo os apontamentos feitos pelo fiscal. 

 

III - O Gerente responsável analisará as justificativas apresentadas pela Contratada, 

emitirá Relatório Técnico acatando ou não as justificativas apresentadas pela empresa, 

e envia uma copia à contratada e outra ao Secretário. 
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IV- Caso a contratada não concorde com o parecer do Gerente responsável, ela poderá 

requerer a reconsideração que será apreciada pelo Secretário, que poderá: 

 

a) acatar a defesa, mediante relatório técnico justificado; ou, 

 

b) diante da gravidade dos apontamentos, requerer a Advertência à 

Empresa, Aplicação de Multas, e Rescisão Contratual junto a DCL e 

outras previsões legais cabíveis. 

 

V- Se a empresa acatar o relatório com as justificativas e seus apontamentos, 

procederá a execução das correções levantadas; 

 

Art. 29. A contratada protocolará a medição mensal, que será encaminhada Setor de 

Gerência Acompanhamento Controle e Fiscalização para análise e aprovação. 

 

Art. 30. Elaborada a medição mensal, o fiscal entregará uma via ao Secretário, que 

junto com o Fiscal atestará a medição e encaminhará para pagamento; 

 

Art. 31. A contratada emitirá a nota fiscal relativa à medição mensal, as certidões de 

Regularidade Fiscal, junto ao Setor Financeiro. 

 

Art. 32. O Setor Financeiro, receberá a nota fiscal e as certidões de Regularidade Fiscal 

e condições de habilitação, realizará os procedimentos para efetuar os pagamentos 

(confere se a NF está assinada, a medição, o contrato, o empenho, verifica se consta 

no processo a ART do Fiscal e da empresa executora, confere se na medição consta o 

relatório fotográfico), repetindo essa operação até o término da obra; 

 

Parágrafo Único: Posterior, atendidas as normas procede-se a liquidação; 

 

Art. 33. O setor financeiro emite a nota de liquidação e faz pagamento ou quitação 

daquela medição da obra/serviço. 

 

Art. 34. O processo de pagamento é enviado ao setor responsável pelo lançamento dos 

documentos no Geo - Obras; 
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Art. 35. Ao término do Contrato a contratada protocolará a solicitação de emissão do 

recebimento provisório e posterior recebimento definitivo, o diretor responsável 

distribuirá as vias; 

 

Art. 36. Termo de Recebimento Provisório deverá ser assinado pelo Fiscal da Obra e 

pelo Secretário da pasta. 

 

§1° Se em 90 (noventa) dias após o recebimento provisório não houver 

problemas com a obra executada, a contratada protocolará a solicitação para a emissão 

do recebimento definitivo da obra (assinada pelo o fiscal e pelo Secretário). 

 

§2º O recebimento provisório e o definitivo, não eximem o responsável pela 

execução da Obra/Serviços, dos prazos de Garantia legal estabelecidos no art. 618 

Código Civil, e Manual de Obras do CREA. 

 

Art. 37. Após a emissão do recebimento provisório e o definitivo o Secretário procede 

ao arquivamento do processo.  

 

Seção VII 

Das Medições e Pagamentos 

 

Art. 38. A fiscalização deverá proceder à rigorosa medição das etapas já concluídas, 

para a liberação de pagamento de parcelas da obra, conforme dispuser o contrato. 

 

Art. 39. Para o pagamento das medições da obra, o Setor Financeiro deverá exigir a 

comprovação do recolhimento do INSS e FGTS dos funcionários da obra e cópia da 

GFIP. 

 

Art. 40. A fiscalização da obra deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART, do (s) responsável (is) pela sua fiscalização conforme dispõem os artigos 1º e 2º 

da Lei Federal N.º 6.496/1977. 

 

Art. 41. As medições acumuladas deverão ser compatíveis com o Projeto Básico e a 

planilha do cronograma físico-financeiro da obra. 
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Art. 42. As medições deverão ser solicitadas pela contratada, de acordo com o previsto 

no contrato. 

 

Art. 43. Em todos os pagamentos realizados deverá haver conformidade com o previsto 

no Projeto Básico, na planilha de cronograma físico-financeiro da obra e com os 

serviços realizados. 

 

Art. 44. O representante da administração, responsável pela fiscalização da obra, 

deverá manter anotação em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados, conforme dispõe o § 1º, art. 67, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 

Art. 45. O representante da administração, responsável pela fiscalização da obra, 

deverá encaminhar relatórios à autoridade competente, comunicando ocorrências que 

venham a ensejar sanções ao contratado e alteração de projeto, custo ou prazo da 

obra. 

  

Seção VIII 

Do Recebimento Provisório e Definitivo da Obra 

 

Art. 46. O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório (Anexo I), 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, 

conforme alínea “a”, inciso I, art. 73, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 

Art. 47. O recebimento definitivo, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante Termo de Recebimento Definitivo (Anexo II), assinado pelas 

partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação 

do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69, da Lei Federal N.º 

8.666/1993. 

 

Art. 48. O prazo máximo de assinatura entre o Termo de Recebimento Provisório 

(Anexo I) e o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo II) deverá ser em até 90 

(noventa) dias. 
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Art. 49. Todas as medições, Termo de Recebimento Provisório (Anexo I) e Termo de 

Recebimento Definitivo (Anexo II) das obras, deverão ser arquivados e enviados ao 

Arquivo Municipal, bem como os respectivos contratos e aditivos, inclusive de seus 

arquivos digitais que deverão ser encaminhados para inserção no sistema Geo - Obras. 

 

Seção IX 

Das Informações a Contabilidade e Patrimônio 

 

Art. 50. As informações de conclusão de obras deverão ser encaminhadas 

obrigatoriamente pela Secretaria de Obras, Serviços e Infraestrutura, por meio da 

Gerência de Acompanhamento, Controle e Fiscalização de Obras à Contabilidade, para 

proceder aos registros contábeis de incorporação das obras na Contabilidade com 

cópia ao Patrimônio. 

 

Art. 51. Quando se tratar de obras que não são incorporáveis a Contabilidade não fará 

os registros de incorporação. 

 

Art. 52. A Secretaria de Obras, Serviços e Infraestrutura, através da Gerência de 

Acompanhamento, Controle e Fiscalização de deverá encaminhar ao Patrimônio para 

fins registro e tombamento das obras concluídas a Certidão de Construção e Carta de 

Habite-se. 

 

Art. 53. A Licença de Construção e o Habite-se será somente para os casos construção 

de prédios (paço administrativo, posto de saúde, hospital, escola, creches, etc.). 

 

 

CAPITULO VII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 54. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos 

junto à Unidade Central de Controle Interno (Controladoria Interna) que, por sua vez, 

através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 

dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 
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Art. 55. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que os fatores 

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem com o objetivo de promover 

melhoria contínua. 

Art. 56. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Ibiraçu, 14 de dezembro 2015. 

 

 

 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI  

Prefeito Municipal de Ibiraçu 

                                

ANDRESSA SILVA CORREA RODRIGUES 

Secretária Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura. 
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ANEXO I 

      TERMO DE ABERTURA 

 

Aos __________________________ dias do mês de ___________________, do ano 

de dois mil e _________________, na presença do 

________________________________ _____________________________, 

Engenheiro Fiscal _________________________ _____________________________, 

do Senhor ________________________________ 

_____________________________. Responsável pela Obra, 

_____________________ foi aberto o presente livro denominado “DIÁRIO DE OBRAS”, 

de número _________, com 50 (cinqüenta) folhas numeradas em ordem crescente de 

01 a 50 em três vias, sendo a primeira e a segunda destacável e a terceira fixa 

devidamente rubricada neste ato pelo Engenheiro Responsável pela Obra e Engenheiro 

Fiscal. Na abertura deste DIÁRIO, foi entregue ao Engenheiro Responsável pela obra, a 

______________________________________________________________________

_____________________ Ordem de Serviço N° __________ / ________, denominada: 

______________________________________________________________________ 

não havendo nenhuma dúvida. Quanto às normas vigentes, Caderno de encargos, 

Especificações e Normas Técnicas da ABNT. 

 

Por estarem assim cientes e de acordo, assinam o presente Termo de abertura. 

 

Obra 

__________________________________________________________________ 

Prazo contratual _________________________ dias  Contrato N° 

_____________ 

Início ______/______/20______  Término previsto ______/______/20______ 

 

                                                                         ________________________________            
_____________________________ 
     Chefe de div. técnica/entidade resp. pela obra / firma 

CREA N° __________    CREA N° __________  
 
________________________________ 
 _____________________________ 
              Eng. Fiscal / Entidade                      rep. ou resp. técnico / firma 
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DIÁRIO DE OBRA 
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

 
 

Este livro deverá ser preenchido diariamente pelo Engenheiro Responsável pela Obra, 
registrando, resumidamente e com clareza as ocorrências importantes da mesma. 
 
A 1ª via, destina-se a CONTRATANTE 
 
A 2ª via, destina a DIVISÃO TÉCNICA da Empreiteira e será obtida com papel carbono 
e deverá ser destacada após o preenchimento e visto da Fiscalização da Entidade. 
 
No resumo diário da obra, constarão obrigatoriamente: 
 
1° - o início e término dos serviços; 
 
2° - os traços do concreto e argamassas utilizados, entrada e saída de equipamentos e 
materiais; 
 
3° - a obtenção de corpos de prova, com indicação da peça estrutural de onde foram 
retirados e a resistência obtida aos 7° e 28° dias; 
 
4° - a anotação de correspondência remetida à DIVISÃO TÉCNICA, informando o 
assunto; 
 
5° - os pedidos de justificativas do atraso da obra. 
 
Quinzenalmente, a partir do início da obra, deverão ser relacionados às porcentagens 
dos serviços programados e executados para efeito de faturamento e de controle do 
Cronograma Físico Financeiro aprovado. 
 
A Fiscalização aprovará ou não os registros da Empreiteira, anotará as ordens dadas e 
os assuntos de interesse da obra. 
 
As autorizações para execução dos extras ou modificações de projetos, são de 
competência da DIVISÃO TÉCNICA da contratante, devendo ser comunicadas à 
Empreiteira, pela Fiscalização da mesma, através do Diário de Obra. 
 
Ficarão a cargo da Fiscalização da contratante, as anotações referentes ao TEMPO E 
PRAZOS POSSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS. 
 
O não preenchimento deste Diário de Obra implicará em responsabilidade da Firma 
Construtora.  
 

CIENTE:     CIENTE: 
_______________________________          _____________________________ 
    Responsável pela obra / Firma                  Eng. Fiscal / Contratante 
 
 
DIÁRIO DE OBRA 
OBRA:___________________________________________________ 
FIRMA:__________________________________________________ 
LOCAL:_______________________________ DATA: ____/____/____ 
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PRAZOS (dias) CONDIÇÕES DE TEMPO 

CONTRATUAL     BOM 
CHUVA 
FRACA CHUVA FORTE 

DECORRIDO   MANHÃ       

RESTANTE   TARDE       

 

PESSOAL HOMENS PESSOAL HOMENS 

MESTRE DE OBRA   ENCARREGADO   

PEDREIRO   ENCANADOR   

CARPINTEIRO   ELETRICISTA   

ARMADOR   SERVENTE   

PINTOR   OUTOS   

 
SERVIÇOS EXECUTADOS EM ANDAMENTO 

  

  

  

  

  

  

OCORRÊNCIAS, SOLICITAÇÕES E OBSERVAÇÕES: 

  

  

  

  

  

  

 

FISCAL DO CONTRATANTE:_________________________________________ 

ENG. DA  

OBRA:_______________________________________________________ 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA 

 

Obra de _______________, referente à nº 

____/____a cargo da empresa......, com início 

em ...../.../... e término em ...../..../..... 

 

 

Aos ............... dias do mês de........................... no ano de..........., a equipe de 

fiscalização da obra localizada na sede administrativa na Secretaria Municipal de 

Obras, Serviços e Infraestrutura (SEMOSI), na -., composta pelos Srs. 

.............................................. e ........................................., Arquiteto e Engenheiro 

Fiscais, tendo em vista o atual estado da edificação, os documentos oficiais das 

autoridades competentes dando condições de recebimento dos serviços contratados, e 

por acharem que está em condições de uso pela Prefeitura Municipal , a recebem 

provisoriamente, não eximindo a contratada das obrigações de: 

 Apresentar o CND ao contratante e “Habite-se”, quando for o caso; 

 Manter, por sua conta e risco, as obras e serviços em perfeitas condições de 

funcionamento até o recebimento definitivo, que far-se-á após a correção das 

anormalidades, porventura verificadas, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias a 

contar deste termo. 

 

Obs.:  se houver pendências, as mesmas deverão estar relacionadas em anexo. 

 

 

.Ibiraçu,  .......... de .............................. de  ..................  . 

 

Assinaturas:  

 

 

SECRETARIO DE OBRAS 

 

ARQUITETO (OU ENG.) FISCAL DA OBRA 
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ANEXO III 
 
 

 

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA 

 

Obra de _________________, referente à nº 

__/___ a cargo da empresa......, com Início 

em ...../.../... e término em ...../..../..... 

 

 

 

Aos ............... dias do mês de........................... no ano de..........., a equipe de 

fiscalização da obra localizada na sede Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 

Infraestrutura(SEMOSI), composta pelos Srs. .............................................. e 

........................................., Arquiteto e Engenheiro Fiscais, tendo em vista o prazo de 90 

(noventa) dias decorridos da data do recebimento provisório (dia, mês, ano), e estando 

a obra em perfeitas condições de funcionamento, recebem definitivamente a mesma, 

não eximindo a contratada das responsabilidades e obrigações previstas no Código 

Civil Brasileiro e de Defesa do Consumidor.    

 

 

 

.Ibiraçu,  .......... de .............................. de  ..................  . 

 

 

 

Assinaturas:  

 

 

 

SECRETÁRIO DE OBRAS 

 

 

 

ARQUITETO (OU ENG.) FISCAL DA OBRA 
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