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INSTRUÇÃO NORMATIVA N°. 004/2021, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

o Vereador LELLIS FERREIRA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais que lhe confere o artigo 34, do Regimento Interno, 

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados no acompanhamento e 
fiscalização de contratos firmados pelo Poder Legislativo, em 
obediência à Lei Federal n" 14.133, de 01 de abril de 2021. 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 
Art. 1°. A presente Instrução Normativa visa padronizar os procedimentos de 

acompanhamento e fiscalização dos contratos mantidos pelo Poder Legislativo, subsidiando o fiscal do 
contrato ao exercício de sua função, de modo a verificar o cumprimento das disposições contratuais e 
identificar desvios, com adoção de ações corretivas. 

Art. 2°. O fiscal de contratos será designado por ato do Presidente da Câmara, escolhido 
entre os servidores efetivos do Poder Legislativo, que já tenham completado período de estágio 
probatório. 

Art. 3°. O fiscal de contrato deverá observar, por ocasião de sua atribuição de 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual, as determinações desta Instrução Normativa, a 
Constituição Federal, a Lei Federal n°. 14.133/2021, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Federal n 0 • 

...--,4.320/64 e demais legislações pertinentes. 

Art. 4°. O gestor deverá encaminhar ao fiscal de contratos o procedimento licitatório e 
todas informações pertinentes, permitindo maior conhecimento do objeto contratual. 

Art. 5°. O fiscal de contratos deverá conhecer a legislação aplicável ao objeto contratado, 
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, além de produzir relatórios e demais documentos 
pertinentes à fiscalização do contrato, encaminhando problemas que surgirem ao gestor. 

Parágrafo único. Não poderá ser nomeado fiscal de contratos o servidor faça parte da 
Comissão de Contratação e que já tenha sido penalizado com infração disciplinar ética. 

2. PROCEDIMENTOS 
Art. 6°. A fiscalização de contratos públicos visa verificar se a sua execução obedece ás 

especificações previstas no contrato, sendo tal procedimento desenvolvido pelo fiscal de contratos, que 
ao receber o procedimento deverá acompanhar sua execução até sua vigência final. 

Art. 7°. Constituem atribuições do fiscal de contratos: 
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I - conhecer o objeto do contrato e todas as obrigações descritas no termo, relacionadas à 
execução; 

II - conferir medições descritas em relatório com as pactuadas no contrato; 

III - conferir se os bens estão de acordo com os descritos na proposta, (compatibilidade do 
objeto faturado); 

IV - acompanhar a execução dos serviços e obras, verificando correta utilização dos 
materiais e equipamentos e solicitar que os serviços sejam refeitos quando apresentarem inadequações 
ou vícios; 

V - sugerir ao gestor aplicação de penalidades ao contratado por inadimplemento das 
obrigações; ~ 

VI - anotar em livro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando ao contratado a devida correção e encaminhando ao gestor solicitação de regularização 
das faltas ou defeitos, atrasos na execução ou entrega do objeto que fugirem de sua competência; 

VII - receber os bens adquiridos e atestar as notas fiscais após conferência do material com 
as especificações e quantidades; 

VIII - receber provisoriamente obras e serviços, onde o recebimento definitivo deverá ser 
realizado por servidor ou comissão designada pelo gestor; 

IX - rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto 
contratado; 

X - solicitar auxílio em caso de dúvida técnica ou jurídica ao departamento de assessoria 
jurídica ou controle interno. 

Art. 8°. Toda manifestação do fiscal de contratos deverá ser formal, mediante relatório de 
acompanhamento, sendo que ação deve ser levada ao conhecimento do gestor . 

..--.._ Art. 9°. O fiscal de contratos deverá desempenhar sua função sem prejuízo das atribuições 
do cargo efetivo que ocupa. 

3. CONCEITOS 
Art. 10. Para fins desta Instrução Normativa são adotados os conceitos a seguir: 
a) Contrato: todo e qualquer ajuste entre o Poder Legislativo e particulares, em que haja 

acordo de vontades e estipulação de obrigação; 
b) Objeto do contrato: o fornecimento, a obra ou prestação de serviço caracterizados no 

contrato; 
c) Contratado: pessoa física ou jurídica com a qual o Poder Legislativo celebra contrato 

no objetivo de interesse público; 
d) Fiscalização de contratos: atividade relacionada à verificação da regularidade da 

execução do contrato, relativa à adequação do objeto às disposições contratuai . 
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e) Fiscal de contratos: servidor efetivo do Poder Legislativo designado para fiscalizar a 
execução contratual, garantindo fiel cumprimento da legislação e do objeto contratado. 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

Art. 11. A presente Instrução Normativa possui amparo na Lei n" 14.133, de 01 de abril de 
2021: 

Art. 115. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 

~ § 1 ° É proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, 
ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo 
titular no órgão ou entidade contratante. 

§ 2° (VETADO). 

§ 3° (VETADO). 

§ 4° (VETADO). 

§ SO Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

§ 6° Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § SO deste artigo 
por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser 
afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com 
o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o 
reinicio da sua execução . 

.-.. § 7° Os textos com as informações de que trata o § 6° deste artigo deverão ser elaborados 
pela Administração. 

Art. 116. Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas. 

Parágrafo único. Sempre que solicitado pela Administração, o contratado deverá 
comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o caput deste artigo, com a indicação 
dos empregados que preencherem as referidas vagas. 

Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou 
mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme 
requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação 
de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. 

§ 10 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou d. 
defeitos observados. 
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§ ]O O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 
competência. 

§ 3° O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de 
controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações 
relevantes para prevenir riscos na execução contratual. 

§ 4° Na hipótese da contratação de terceiros prevista no caput deste artigo, deverão ser 
observadas as seguintes regras: 

1 - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela 
veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de 

r=confidencialídade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato; 

11 - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos 
limites das informações recebidas do terceiro contratado. 

Art. 118. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da 
obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. 

Art. 119. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. 

Art. 120. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. 

Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

§ 1 ° A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 
---;omerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá 

onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, 
inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2° deste artigo. 

§ ]O Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação 
exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários 
e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento 
das obrigações do contratado. 

§ 3° Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de 
obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a Administração, 
mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas: 

I - exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para 
verbas rescisôrias inadimplidas; 

11 - condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas 
vencidas relativas ao contrato; 

111 - efetuar o depósito de valores em conta vinculada; 
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IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, 
que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado; 

V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências 
legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos 
serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato 
gerador. 

§ 4° § 4° Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso III do § 3° 
deste artigo são absolutamente impenhoráveis. 

§ 5° O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da 
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite 
autorizado, em cada caso, pela Administração. 

§ 1 ° O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a 
capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo 
correspondente. 

§ ]O Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições 
para a subcontratação. 

§ 3° Será vedada a subcontratação de pessoa fisica ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 
desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 
expressamente do edital de licitação. 

__ Art. 123. A Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as 
solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os 
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 
boa execução do contrato. 

Parágrafo único. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo 
especifico, concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 1 (um) mês para 
decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. 

Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos 
a partir de 01 de janeiro de 2022, revogando-se todas as disposições em contrário. 

Da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã-MS, aos 16 
(quatorze) dias do mês de dezembro de 2021. 

Ver. Lellis Ferreira da Silva 
Presidente 


