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PORTARIA  Nº 007, DE 03 DE JANEIRO DE 2023. 

 
 

Dispõe sobre a designação da servidora municipal 

para atuar na função de FISCAL DE OBRAS 

PÚBLICAS, nos termos da Lei nº 8.666/1993, e 

suas alterações, no âmbito do município de Brasil 

Novo-PA. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, conforme o disposto na Lei Orgânica Municipal, e na Lei nº 083, de 27 de 

março de 2006, combinada com o art. 11, II, da Lei Municipal 332/2021. 
 

CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre as  execuções 

de obras oriundas de recursos próprios e/ou convênios firmados pela Administração Municipal e 

tendo em vista a observância dos princípios  da legalidade, moralidade e eficiência da 

Administração Pública. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Designar a servidora JÉSSICA CRISTINA CAETANO RAMOS, brasileira, solteira, 

portadora da CI/RG nº 6478484-PC/PA, e CPF/MF nº 011.032.522-24, Engenheira Civil, CREA nº 

938527/PA, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças para exercer a função de 

FISCAL DE OBRAS PÚBLICAS no âmbito do município de Brasil Novo. 
 

§ 1º  A servidora ora designada terá atribuições legais para fiscalizar toda e qualquer  obra 

de engenharia de responsabilidade da Administração Pública deste Município, custeadas por 

convênios, contratos de repasses ou recursos próprios, inclusive, obras em curso, iniciadas em 

exercícios anteriores; 
 

§ 2º. A Fiscal de Obras públicas acima designado, deverá realizar todas as ações que 

englobam os elementos e etapas de uma obra, de modo a viabilizar sua execução de acordo com o 

projeto, materiais, prazos e a finalidade especificada, de acordo com as normas e orientações da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT aplicáveis à espécie. 

Art. 2º. A designação de que trata esta Portaria, não será remunerada adicionalmente. 
 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito de Brasil Novo-PA, em 03 de janeiro de 2023. 

 

 

 

_______________________ 
WEDER MAKES CARNEIRO 

Prefeito Municipal 

CERTIFICO que em cumprimento ao disposto no art. 20 da 

Lei Orgânica Municipal, esta PORTARIA foi PUBLICADA no 

quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Brasil Novo 

em 03 de janeiro de 2023. 

 

 

Osmar Passos David 

Chefe de Gabinete-PMBN 
Decreto nº 002/2021 


