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O CONT
TROLE INT
TERNO DO
O MUNICÍÍPIO DE BELTERRA
B
A, Estado do Pará, no uso
u
da atriibuição quee lhe são con
nferidas pello artigo 5º,, XVII da Lei Municipaal nº 118, de 23 de marrço
de 20005 e Artigo 38 da Lei Orgânica;
O
C
Considerand
do a recomeendação Nº 007/2019 – MP/9ª PJ/
J/STM com os seguintees
consiiderando:
C
Considerand
do que as insstruções normativa de nº 004/20177 e 005/201
18 que versaa
das rresponsabiliidades do fiscal do cont
ntrato, sendo
o que a instrrução normaativa de nº 006/2020
0
além
m de reforçarr tal responssabilidade eespecifica e detalha sob
bre a importtância e as funções
f
do
fiscaal do contratto;
Considerand
C
do que a efeetiva e eficieente fiscalizzação dos coontratos administrativoos
possiibilita a garrantia do bom empregoo das verbass públicas, e contribui ppara a concrretização doos
princcípios da economicidad
de e da eficiiência.
Considerand
C
do que o llegislador brasileiro
b
criou,
c
por m
meio da Lei
L Geral dde
Licittações, a iluustre figuraa do Fiscall do Contraato, conform
me dispostoo no art. 67
6 da Lei nº
n
8.6666/1993.
C
Considerand
do o que preeleciona o artigo 67 da Lei 8.666/11993, a sabeer, que “a
execuução do conntrato DEVE
ERÁ ser accompanhadaa e fiscalizada por um rrepresentantte da
Adm
ministração especialmen
e
nte designaddo, permitid
da a contrataação de tercceiros para assisti-lo
a
e
subsiidiá-lo de innformações pertinentess essa atribu
uição”;
Considerand
C
do que o parrágrafo prim
meiro do alu
udido artigoo dispõe quee “o
repreesentante daa Administração anotarrá em registtro próprio todas
t
as ocoorrências rellacionadas
com a execuçãoo e contrato determinanndo o que fo
or necessário
o á regularizzação das faaltas ou
defeiitos observaados”;
Considerand
C
do que a Addministração
o Pública tem
m o poder-ddever de fisscalizar a
execuução de seuus contratos para asseguurar-se de que
q o objeto
o contratadoo seja executado a
conteendo, e que as obrigaçõ
ões decorrenntes sejam realizadas
r
no
n tempo e m
modo devid
dos,
cumpprindo-se rigorosamentte as cláusuulas contratu
uais, a teor do
d artigo 677 da Lei 8.666/93 e do
item 9.2.3 do Accórdão do TCU
T
nº 2.6332/2007- Pleenário;
Considerand
C
do que os reequisitos bássicos referen
ntes ao fiscaal dos contrratos são:
conhhecimento do
d contrato; conhecimennto das leis e normas reeferentes aoo contrato; conhecimen
c
nto
do prrojeto básicco ou termo de referênccia e do projjeto executivo e o conhhecimento téécnico dos
serviiços que serrão executad
dos, devenddo, portanto, A ADMIN
NISTRAÇÃ
ÃO NOMEA
AR
SERV
VIDORES CAPACITA
ADOS PAR
RA O ENCA
ARGO, os quais
q
não pooderão simp
plesmente
recussa-se á assuunção das fu
unções, conssoante enten
ndimento co
onsolidado ddo TCU:
A
Acórdão
nº 2.917/20102
- Plenário (d
designação e possibiliddade de recu
ursa pelo
serviidor)
“5.7.6. Acercca das incum
mbências do fiscal do contrato
c
do TCU enten
nde que
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devem ser desiggnados serviidores públiicos qualificcados para a gestão doss contratos, de modo quue
sejam
m responsávvel pela execução de attividades e / ou pela vig
gilância e gaarantia da regularidadee e
adeqquação dos serviços
s
(iteem 9.2.3 do Acordão nºº 2.632/20007-P).
5.7.7. O serv
vidor designnado para ex
xercer o enccargo de fisccal não pod
de oferecer
recussa, porquantto não se traata de ordem
m ilegal. En
ntretanto, tem a opção dde expor ao
o superior
hieráárquico as deficiências
d
e limitaçõees que possaam impedi-lo de cumprrir diligentem
mente suas
obriggações. A oppção que nãão se aceita é uma atuaação e esmo (com impruudência, neegligencia,
omisssão, ausênccia de cautella e de zelo profissionaal), sob penaa de configuurar grave infração á
norm
ma legal (itenns 31/3 do voto
v
do Acóórdão nº 468/2007 –P) “(Trecho ddo Relatório
o do acórdãoo
do M
Min. Valmir Campelo);
C
Considerand
do que a eveentual neglig
gência do servidor da aadministração pública na
n
fiscaalização da obra,
o
ou no acompanhaamento do contrato,
c
pode atrair par
ara si a respo
onsabilidade
por eeventuais daanos que po
oderiam ter ssido evitado
os;
C
Considerand
do que a Addministração
o pode vir a ter responssabilidade, na
modaalidade solidaria, ao deesignar um aagente públlico como fiiscal, seja ppor desconsiiderar sua
obriggação precíppua de forneecer todos oos meios necessários paara o fiel cuumprimento
o das funçõees,
seja ppor nomearr alguém sem
m a indepenndência necessária paraa o encargo;;
C
Considerand
do que a doccumentação
o que susten
nta a atestaçção, pelo fisscal do
contrrato, dos serrviços realizzados, ou doos produtoss entregues, pelo contraatado, deve ser anexadoo
aos aautos do proocesso de fisscalização e pagamento
o, somado à nota fiscall/ fatura, parra que possa
ser auutorizado o pagamento
o com segurrança, razão
o pela qual não
n se admiite simples carimbos
c
ouu
fórm
mulas padronnizadas e/ou
u pré - pronttas de atestaação;
C
Considerand
do que atos qque gerem enriquecime
e
ento ilícito, prejuízo ao
o erário, ou
tão somente violem aos prin
ncípios da A
Administraçção Pública, podem connfigurar ato
os de
imprrobidade adm
ministrativaa, sujeitandoo o responsáável às imp
postas pela L
Lei 8.429/9
92;
Considerand
C
do a necessi dade premeente de se accompanhar a contendo, pelos órgããos
de coontrole interrno no âmbiito do muniicípio de Beelterra/PA, a fiscalizaçãão dos contrratos
admiinistrativos a que os disspositivos ssupracitadoss aludem;
Considerand
C
do a instauraação do Pro
ocedimento Administrat
ativo nº 0140
038031/22018, com vistas
v
ao acompanham
mento da exeecução dos contratos
c
noo âmbito do
o município de
Belteerra/Pa, noss termos do determinaddo no artigo 67, da Lei nº
n 8.666/93 , que dispõe acerca daa
fiscaalização e, ainda,
a
do arttigo 8º, incisso II, da Reesolução 174
4/2017- CN
NMP;

RES
SOLVE,
Art. 1º - Aprovarr a Instrução
o Normativaa de nº006/2
2020 que diispõe da Geestão e Fiscaalização doss
Contratos Adminnistrativo daa Prefeitura Municipal de Belterra//PA mediannte os secrettários
municcipais, e aoss que os succedem.
Digitally signed by EZIO DE SOUSA
MONTEIRO:68177321234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=23917962000105,
cn=EZIO DE SOUSA MONTEIRO:68177321234

E
Ezio de Sousaa Monteiro
Coordenaador do Conttrole Interno PMB
Decreto 06
60/2017
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INST
TRUÇÃO NORMATIIVA- CONT
TROLE INTERNO N
Nº. 006/202
20

d
Dispõe sobre a Fiscallização dos
Contratos Adminnistrativo da
d Prefeitu
ura
Municiipal e aos Secretários municipaais,
e aos qu
ue os sucedderem, que:
CAPÍTU
ULO I
DIS
SPOSIÇÕE
ES GERAIS
S
Art. 1º. A Prefeittura Municip
pal de Belteerra (PMB), mediante oss secretários municipais, e aos que os
o
suceddem, tem a obrigação de
d fiscalizar a execução dos contrato
os administraativos por elles pactuadoos,
Desiggnando Fisscal para todos os contratos administrattivos, dentrre servidorres públicoos,
preferencialmentee EFETIVO
O (Concursaddo), e , que detenham capacidade
c
e conhecimen
nto técnico na
n
matérria do contraato, fornecendo todos os m
meios necesssários para o fiel cumprim
mento das fu
unções, dandoolhes, ainda, conheecimento dessde os primóórdios do pro
ocesso (termo de referênccia ou projetto básico), de
d
contrratação, comoo na analise da viabilidadde ou feitura de edital;
Parággrafo único. A fiscalizaação tem poor objetivo mitigar o risco de nãoo execução dos contratoos
adminnistrativos, ou
o de execução em descconformidade com as especificaçõess e condições do contratto,
quanddo não for poossível a nom
meação de seervidor efetiv
vo (concursado) deve-se jjustificar a nomeação.
n
Art. 22º. A PMB, mediante as Unidades G
Gestoras: (Fu
undo Municip
pal de Saúdee- FMS; Fun
ndo Municippal
de A
Assistência SocialS
FMA
AS; Fundo M
Municipal de
d Direito da
d Criança e Adolescen
nte- FMDCA
A;
Secreetaria Municcipal de Adm
ministração, Planejamentto e Finançaas- SEMAF;; Secretaria Municipal de
d
Educação, Culturra e Desporrto- SEMED
D; Fundo Municipal de Educação B
Básica FUNDEB); Funddo
Muniicipal de Meiio Ambiente e Turismo - FMMA, e secretários
s
municipais
m
deesignará atrav
vés de portarria
o fisccal titular doo contrato e o fiscal subbstituto, para acompanhar e fiscalizarr a execução
o de contratoos
adminnistrativos; a mesma deeverá ser puublicada (Diáário Oficial dos Municíppios (FAME
EP), Portal da
d
PMB
B etc.).
Parággrafo único. A presença de um reprresentante (ffiscal do con
ntrato) compprometido naa execução do
d
contrrato administtrativo é um poder-dever
p
da unidade gestora/
g
secretários muniicipais.
Art. 33º. A Prefeittura Municip
pal de Belteerra (PMB), mediante oss secretários municipais, e aos que os
o
sejam assegguradas algu
suceddem, que paara maior efetividade dda referida designação,
d
umas funçõees
exerccidas pelo fisscal do contraato, sem prejjuízo de outrras que julgarr pertinentess:
§1º. Soolicitar autuaação de proceesso de fiscaalização imed
diatamente ao recebiment
nto de cópia do
d instrumennto
contrattual;
§ 2º. Ao processso de fiscaliização, além
m da cópia e do ato de designação do servidorr, deverão ser
juntaddos, em orddem cronoló
ógica, todoss os registro
os pertinentes à fiscalizzação, tais como, açõees,
docum
mentações, anotações,
a
atas de reuniõees, registro de
d telefonem
mas, mensagen
ens por correiio eletrônicoo e
outroos documentoos;
§ 3º. Conhecer as
a condiçõess contratuaiss, prazos dee execução, e de entregga, cronogram
mas, sançõees,
obriggações das paartes, casos de
d rescisão, aaditamento e demais cond
dições avenççadas;
§ 4º. Fazer cumpprir fielmentte as cláusullas contratuaais firmadas, de forma que a execu
ução, tanto na
n
prestaação dos serrviços quanto
o no fornecim
mento de maaterial e na execução
e
de obras, atend
da plenamennte
as esppecificações,, prazos, valo
ores, condiçõões da propo
osta e demais condições aavençadas;
§ 5º. Acompanhhar e controlar os prazoos constantees no contraato, concerne
nentes à entrrega de benns,
execuução de servviços, mediçõ
ões legais, aassim como a autorizaçãão de desem
mbolso financceiro, se for o
caso, oferecendo alerta ao forn
necedor quannto aos limittes temporaiss do contratoo;
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§ 6 º. Verificar a qualidade dos
d materiaiss e/ou serviçços entreguees, podendo exigir sua su
ubstituição ou
o
refaziimento quanndo não atend
derem aos terrmos do que foi contratad
do;
§ 7º. Informar aoo titular do órgão,
ó
ou enttidade contraatante, o não
o cumprimennto de prazo de entrega ou
o
realizzação de servviços ou etap
pas de serviçços, com a finalidade
f
dee agilização dde penalidad
des vinculadaas
às obbrigações da contratada
c
qu
uanto ao adim
mplemento contratual;
c
o prazos de vencimento dos contrato
os de caráterr continuado,, providenciaando o pediddo
§ 8º. Controlar os
de additamento, ouu a solicitaçãão de abertuura de novo processo liccitatório, ou de contrataçção direta com
anteccedência mínnima do termino do contraato;
§ 9º. Emitir manifestação quaanto à convenniência de prrorrogação dos
d demais coontratos com
m antecedênccia
ma, justificanndo sua prop
posição;
mínim
§ 10. Comunicar por escrito ao
a fornecedoor contratado
o a constataçãão de falhas,, estabelecen
ndo prazo para
sua soolução;
§ 11. Comunicar por escrito ao
a titular do órgão, ou en
ntidade contrratante, quand
ndo do términ
no da vigênccia
contrratual para a liberação da garantia do contrato, se houver;
§ 12. Atestar poor extenso a regularidadde dos serviiços prestado
os e/ou doss produtos entregues
e
pelo
forneecedor, anexando no exp
pediente de fiscalização
o cópia da nota
n
fiscal dde cobrança enviada para
pagam
mento e relaatório de fisscalização dee contrato realizado de forma manuual pelo fisccal (conform
me
anexoo I) dos serviiços prestado
os ou produtoos recebidos de cada fatu
ura;
§ 13..
Esclareccer, junto às autoridadess competentees, as dúvidaas suscitadass pelo contraato e que nãão
possaam ser resolvvidas com baase nas cláusuulas contratu
uais;
§ 14. Dar ciência ao titular do
o órgão ou enntidade da área a qual o contrato estejja vinculado;;
mento, no cuumprimento do dever leggal
§ 15. Dar ciência das ilicitudees e irregularridades que tiiver conhecim
descrrito na lei orggânica;

CAPÍTU
ULO II
DIS
SPOSIÇÕE
ES FINAIS
S
Art. 44º. Cabe ao Controle
C
Intterno da PM
MB publicarr no Portal Transparênc
T
cia da PMB
B-PA na sua
formaa eletrônica a Instrução Normativaa de nº006/2
2020 Recom
mendação Nºº 007/2019 – MP/9ª
PJ/ST
TM Ref: Proocedimento Administraativo SIMP nº 014038-0
031/2018; FFiscalização
o dos
Contratos Adminnistrativo daa PMB meddiante os seccretários mu
unicipais, e aos que os sucedem, e
promoover, semprre que necesssário, os ajuustes cabíveeis.
Parággrafo únicoo. Está Insstrução Norrmativa de nº006/2020
0 de Fiscaalização dos
d
Contraatos
Adm
ministrativo da PMB mediante
m
oss secretárioss municipais, e aos quee os sucedem
m, passa a ser
instruumento de usso obrigatório na fiscalizaação e execu
ução dos con
ntratos adminnistrativos ceelebrados com
ma
PMB
B, mediante as
a suas secrettarias/ UNID
DADE GEST
TORA.
Art. 55º. Fica autorrizado as Seccretarias / Unnidade Gesto
ora dirimir oss casos omisssos.
Art.6º. Está Insstrução Norrmativa de nº006/2020
0 da Gestão e Fisccalização dos
d
Contraatos
Adm
ministrativo da PMB mediante
m
ass suas Uniidades Gesttoras entra em vigor na
n data de sua
s
publicação.
Digitally signed by EZIO DE SOUSA
MONTEIRO:68177321234
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Belterrra 02 de jan
neiro de 20220.

E
Ezio de Sousaa Monteiro
Coordenaador do Conttrole Interno PMB
Decreto 06
60/2017
ANEX
XO I

PREFEITURA MUN
NICIPAL DE BELTERRA ‐ ESTA
ADO DO PARÁ
Á
CNPJ: 01.614.112/0001-03

CONTR
ROLE INTERNO
O DO MUNICÍPIO

Lei de criaçção 118 de 23
2 de março de 2005

RELATÓRIO/PARECER
R DE FISCA
ALIZAÇÃO DE CONTRAT
TO ADMINIS
STRATIVO
DADOS DO CONTR
RATO E DO CONTRATA
C
DO (A)

CONT
TRATO ADM
MINISTRATIV
VO Nº _____
_/20____ MO
ODALIDADE
E DE
LICITA
AÇÃO:_____
___________
__ ________
_______nº do processo:_
________/200__
o:_________
___________
___________
__________
___________
__________________
Objeto
Vigênccia: ____/___
__/________
_ à ______/_
______/____
______
Ordem
m de Serviço ou compra nº________/
n
/______
Contra
atado(a):____
___________
___________
__________
___________
__________________
CNPJ:: _________
___________
___________
_

DADOS DO
O FISCAL DE
ESIGNADO
Nome: _________
___________
___________
_______ Cargo: _______
__________________
Lotaçã
ão: ________
__________
_______Matrricula nº ____
__________
______________
Ato de
e designação
o a partir de: _____/_____
__/________
Portaria
a nº________
____
C
CUMPRIMEN
NTO DO CO
ONTRATO E RECEBIMENTO OU EX
XECUÇÃO D O OBJETO
PARECER
R:

Escre
ever manualm
mente

NECESS
SIDADE DE N
NOTIFICAÇÃ
ÃO EXTRAJUDICIAL
( ) Não

( ) Sim
m – Motivaçã
ão:

Data da 1º notifica
ação se ocorrrida

/

/

Refere
ente NOTA FISCAL
F
nº:_
_______/____
___
Funda
amentação le
egal: Artigo 67
6 da lei 8.66
66/93.

Belterra, ________ de ________________ de 2020

_____
___________
_____
FISCA
AL DO CONT
TRATO

__
___________
___________
___
FISCAL D
DO CONTRA
ATO

_____
___________
___________
__
FISCAL D
DO CONTRA
ATO

