
                                                 

DECRETO Nº 0122/2016 
Em 14 de julho de 2016 

 

Dispõe sobre a gestão e a fiscalização dos contratos 
administrativos no âmbito do Poder Executivo e as 
atribuições do gestor e do fiscal de contrato. 

 

 
   PAULO ROBERTO FELIX MACHADO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais  e tendo em vista o disposto no inciso XXI do art.37 da Constituição da República, e em 
conformidade com o art. 58, III, e art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreta: 
 
  Art. 1º Este Decreto regulamenta as atividades de gestão e fiscalização dos contratos 
firmados pelo Poder Executivo do Município de Butiá, identificando as atribuições do gestor e do 
fiscal de contrato. 
 
  § 1º - Para os fins deste Decreto, considera-se: 
 
I - Gestor de Contrato: o agente público responsável pelo gerenciamento geral dos contratos 
firmados entre a Administração Pública municipal e particulares; 
 
II - Fiscal de Contrato: o agente público responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
operacional da execução dos contratos firmados entre a Administração Pública municipal e 
particulares; 
III - Demandante: a Secretaria Municipal responsável pela elaboração do Termo de Referência e pela 
assinatura do contrato; 
 
IV - Licitante: a Secretaria Municipal; 
 
V - Contrato: toda e qualquer forma de acordo entre a  Administração Pública municipal e 
particulares, incluindo aditivos e demais ajustes. 
 
  Art. 2º - Para toda e qualquer contratação no âmbito da Administração Direta do Poder 
Executivo municipal serão designados 01 (um) servidor público municipal para o 
exercício da função operacional de Fiscal de Contrato e 01 (um) empregado ou servidor público 
municipal para o exercício da função gerencial de Gestor de Contrato. 
 
  Art. 3º O Gestor de Contrato será designado por portaria será o titular da Secretaria 
ou o servidor  ou empregado público por ele designado em Portaria publicada no Diário Oficial do 
Município, em até 05 (cinco) dias contados da celebração do contrato ou instrumento a ser 
gerenciado, contendo o nome completo, a identificação funcional, o cargo ou função pública exercida 
pelo servidor ou empregado público destinatário da delegação, a descrição resumida do objeto do 
contrato, bem como o número do procedimento de licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou 
a contratação.  
  § 1º - A publicação de portaria designando o Gestor de Contratos faz-se necessária 
tão somente nos casos em que o titular da Secretaria ou órgão equivalente da Administração Pública 
municipal delegar a atividade de gerenciamento a outro servidor ou empregado público, nos termos 
previstos no caput deste artigo. 
 
  § 2º - Não sendo publicada a portaria prevista no caput deste artigo no prazo nele 
previsto, o titular da Secretaria ou órgão equivalente ou da entidade descentralizada será 
considerado, automaticamente, o Gestor do Contrato. 



                                                 

 
  Art. 4º Compete ao Gestor de Contrato: 
I – conferir a existência de empenho prévio à realização da despesa; 
II – providenciar a publicação tempestiva do extrato do contrato na imprensa oficial; 
III – conferir a existência de designação de fiscal para cada contrato celebrado pela Administração e 
da indicação formal de preposto pelo contratado; 
IV – controlar os prazos de vencimentos dos contratos dos serviços de caráter continuado, sugerindo 
à autoridade superior o aditamento do ajuste ou a abertura de nova licitação, após a oitiva do fiscal, 
com antecedência mínima de 30 dias do término da vigência; 
V – controlar os limites de acréscimo e de supressão nas obras, serviços ou compras,  em 
conformidade com a lei; 
VI – adotar as providências para a confecção tempestiva dos termos aditivos, quando for o caso;  
VII – analisar ou formular os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme o caso, 
submetendo-os à autoridade superior; 
VIII – verificar a validade da garantia prestada no momento da assinatura, examinar a possibilidade 
da sua substituição nos casos em que é permitido e providenciar a sua liberação ao fim do contrato, 
conforme o caso; 
IX – deliberar sobre o pedido de substituição do responsável técnico, desde que este detenha 
experiência e qualificação equivalente ou superior ao substituído, a ser verificada de acordo com as 
regras do edital da licitação que deu origem à contratação;  
X – examinar, periodicamente1, a atualização e a adequação da documentação do contratado em 
relação às obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, notificando-o em caso de irregularidade, 
dando ciência à autoridade superior, sugerindo a aplicação de sanção e a rescisão contratual no 
caso de manutenção do descumprimento, observando a ampla defesa e o contraditório; 
XI – supervisionar o fiscal na realização das atividades necessárias à liquidação da despesa, 
especialmente no tocante ao cumprimento dos prazos previstos no Decreto Municipal n.º 296/2015, 
visando à observância da ordem cronológica de pagamentos2.  
XII - executar outras atividades determinadas pelo superior hierárquico. 
XIII - autorizar a celebração de termo aditivo para a alteração do contrato; 
XIV - autorizar a eventual celebração de termo aditivo para prorrogação do prazo do contrato, após 
exame qualitativo do produto ou serviço prestado pelo contratado; 
XV - aplicar penalidades, subsidiado pelas informações fornecidas pelo Fiscal do Contrato e/ou 
terceiro contratado nos termos do parágrafo único do art. 8º deste Decreto, ou fornecer subsídios ao 
agente público responsável por sua aplicação, nos termos do Decreto nº 15.113, de 08 de janeiro de 
2013; 
XVI - decidir sobre a rescisão dos contratos; 
XVII - analisar e responsabilizar-se por eventual necessidade de convalidação dos termos 
contratuais. 
 
  § 1º - O Gestor de Contrato deverá diligenciar no sentido de solicitar nova licitação ou 
propor a  prorrogação do contrato vigente, de modo a evitar a interrupção de serviços públicos 
essenciais. 
 
  § 2º - A Procuradoria do Município deverá manifestar-se previamente sobre todos os 
atos previstos neste artigo. 
 
  Art. 5º O Fiscal de Contrato será servidor indicado por seu respectivo titular por meio 
de portaria publicada no Diário Oficial do Município, em até 05 (cinco) dias contados da celebração 
do contrato ou instrumento a ser fiscalizado, contendo o nome completo, a identificação funcional, o 
cargo ou função pública exercida pelo servidor ou empregado público, a descrição resumida do 

                                         
 
 



                                                 

objeto do contrato, bem como o número do procedimento de licitação, dispensa ou inexigibilidade 
que originou a contratação.  
 
 
  Art. 6º  Compete ao Fiscal de Contrato: 
I - acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos; 
II - registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do contrato; 
III - determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, a expensas da 
contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de sua execução; 
IV - receber o objeto do contrato mediante termo assinado pelas partes; 
V - rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto em desacordo com as 
especificações contidas no contrato, observado o termo de referência; 
VI - exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos no contrato e 
instrumentos dele decorrentes; 
VII - exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos;  
VIII - atestar as notas fiscais e faturas; 
IX - comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira tomada de 
decisões ou providências que ultrapassem o seu âmbito de competência, em face de risco ou 
iminência de prejuízo ao interesse público; 
X - aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o previsto no 
contrato; 
 
  Art. 7º - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulasavençadas e a legislação em vigor, respondendo cada uma pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
 
  Parágrafo único - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela 
Administração, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto. 
 
  Art. 8º- Na hipótese de o mesmo contrato ser celebrado por duas ou mais secretarias 
da Administração Pública Municipal, os entes envolvidos deverão decidir 
conjuntamente e indicar, por meio de portaria conjunta, o responsável pela gestão e fiscalização do 
instrumento contratual.  
 
  Art. 9º - A possibilidade de contratação de terceiros para assistir e subsidiar o Fiscal e 
o Gestor de Contratos com informações pertinentes às suas atribuições deverá ser prevista pela 
Secretaria ou órgão equivalente ou pela entidade demandante no respectivo Termo de Referência e 
constar expressamente do contrato celebrado entre a Administração Pública e o particular, 
sujeitando-se, ainda, à prévia aprovação. 
 
  Art. 10º Findas as obrigações decorrentes do contrato, cabe ao fiscal e ao gestor, em 
conjunto ou separadamente, formalizar relatório sobre a execução do contrato, sugerindo alterações 
nos futuros instrumentos, visando a maior eficiência nas contratações da Administração. 
 
  Art. 11º - As funções de Gestor e Fiscal de Contrato não serão remuneradas, sendo 
consideradas de relevante caráter público. 
 

  Art. 12º - Os órgãos ou entidades demandantes ou licitantes deverão propiciar plenas 
condições de atuação ao Gestor e ao Fiscal de Contrato. 
 
  Art. 13º - Os órgãos ou entidades descentralizadas da Administração Pública 
Municipal deverão propiciar plenas condições de atuação ao Gestor e ao Fiscal do Contrato. 



                                                 

 
  Art. 14º - Os agentes públicos responsáveis pelas funções instituídas neste Decreto 
deverão informar ao Controle Interno do Município sobre as irregularidades verificadas nos contratos 
celebrados. 
 
  Art. 15º - Os titulares das Secretarias Municipais deverão providenciar a eventual 
delegação da função de Gestor e a  designação dos Fiscais dos contratos administrativos assinados 
anteriormente à vigência do presente Decreto. 
 
 
  Art. 16º - Para os fins deste Decreto, o gestor e o fiscal deverão observar as 
disposições previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 
 
  Art. 17º - Os servidores responderão civil, penal e administrativamente, em especial 
com incurso nas penalidades da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pelos seus atos no exercício 
das atribuições neste Decreto fixadas. 
 
  Art. 18º Os casos omissos serão decididos pela autoridade superior.  
 
  Art. 19º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                 Em, 14 de julho de 2016. 

 
 

                      PAULO ROBERTO FÉLIX MACHADO 
                     Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 14 de julho de 2016. 

 
 
       DEISE MACHADO DE MOURA 

Secretária Municipal de Administração 

 
 
 
 
 
 


