
Decreto nº 752, de 21 de outubro de 2019.

Dispõe  sobre  a  fiscalização  dos
contratos  administrativos  que  tenham
por  objeto  a  prestação  de  serviços
terceirizados  que  envolvam dedicação
exclusiva  de  mão  de  obra,
especificamente  quanto  ao
cumprimento  das  obrigações
trabalhistas  e  previdenciárias  pela
empresa interposta.

O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no exercício do cargo
de Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 66 da Lei Orgânica
do Município;

CONSIDERANDO a  procedência  das  recomendações  constantes  Memorando
PJUR 108/2019, datado de 05 de agosto de 2019; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento da fiscalização de contratos
que envolvam serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, quanto ao cumpri-
mento dos encargos trabalhistas;

CONSIDERANDO o teor da Portaria Municipal de nº 920, de 05 de agosto de
2019;

DECRETA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Prefeito Municipal designará, dentre os servidores detentores de cargo
efetivo e que possuam curso superior, um fiscal administrativo técnico para cada contrato admi-
nistrativo que tenha por objeto a prestação de serviços terceirizados que envolvam dedicação
exclusiva de mão de obra.

Art. 2º Para fins desse Decreto, entende-se por fiscal administrativo técnico o ser-
vidor responsável pela fiscalização da execução do contrato administrativo exclusiva e especifi -
camente quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela empresa in-
terposta.

Art. 3º O fiscal administrativo técnico do contrato administrativo será designado
mediante portaria.

Parágrafo único. Na portaria de designação, serão designados um fiscal adminis-
trativo técnico titular e um substituto, sendo que ao último caberá substituir o primeiro em suas
eventuais ausências e impedimentos.
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Art. 4º Cumpre ao Departamento de Licitações cientificar expressamente os fis-
cais administrativos técnicos titular e suplente da portaria que os designou, entregando-lhes có-
pia desta e também dos seguintes documentos:

I – cópia atualizada deste decreto;

II – ato convocatório e seus anexos; e

III – contrato administrativo.

Art. 5º Cumpre ao fiscal titular cientificar expressa e previamente o substituto, por
ocasião de sua ausência e/ou impedimento.

Art. 6º Quando do desligamento de suas atribuições, o fiscal administrativo técni-
co deverá elaborar e enviar à Administração relatório registrando as ocorrências sobre a presta-
ção dos serviços referentes ao período de sua atuação.

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

Seção I
Dos procedimentos nos primeiros vinte dias da vigência do contrato administrativo

Art. 7º Nos primeiros vinte dias da vigência do contrato, o fiscal administrativo téc-
nico deverá exigir e obter junto à contratada:

I – a relação completa dos empregados terceirizados para a execução do contra-
to administrativo, contendo necessariamente:

a) nome completo;

b) número de CPF;

c) função exercida;

d) salário-base;

e) adicionais;

f) gratificações;

g) benefícios recebidos, tais como vale-transporte, auxílio-alimentação, dentre ou-
tros; e 

h) horário do posto de trabalho.

II – as Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

III – cópia dos respectivos contratos de trabalho; e
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IV – demais documentos previstos no contrato administrativo.

Art. 8º O disposto no inciso I do artigo anterior aplica-se, no que couber, às novas
admissões de empregados terceirizados que venham prestar serviço no decorrer da  vigência do
contrato.

Art. 9º Ao receber a documentação prevista no art. 7º, o fiscal administrativo téc-
nico deverá:

I – conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) dos empregados e verificar se elas coincidem com o informado pela empresa e pelo em-
pregado, em especial quanto à data de início do contrato de trabalho, à função exercida, à remu-
neração e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho;

II – verificar se o número de terceirizados por função coincide com o previsto no
contrato administrativo;

III – verificar se os salários conferem com o previsto na convenção coletiva de tra-
balho (CCT) da categoria;

IV – consultar eventuais obrigações adicionais previstas na CCT para a empresa
interposta, como, por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação.

Art. 10. Além das providências previstas no artigo anterior, deverá o fiscal admi-
nistrativo técnico:

I – solicitar e obter da contratada a indicação do representante (preposto), com
todos os seus dados pessoais e funcionais;

II – promover reunião inicial, devidamente registrada em ata, com o representante
da empresa interposta, a fim de expor os procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos
trabalhos de sua fiscalização e dirimir as dúvidas porventura existentes;

III – promover outra reunião, também registrada em ata, com os empregados ter-
ceirizados, para fins de informá-los de seus direitos previstos em contrato, esclarecendo que es-
tão autorizados a noticiar à Administração o descumprimento de quaisquer desses direitos.

IV – adquirir a CCT vigente da(s) categoria(s) contempladas no contrato adminis-
trativo, e utilizar tal documento como parâmetro para aferir o cumprimento dos encargos traba-
lhistas pela empresa interposta.

Seção II
Dos procedimentos mensais

 
Art. 11. Até o décimo segundo dia do mês seguinte, o fiscal administrativo técnico

deverá verificar, no que se refere ao mês de prestação de serviços, e individualmente por funcio-
nário, se a empresa interposta:
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I  – pagou tempestiva e corretamente o salário e demais valores devidos,  tais
como vale-transporte, auxílio-alimentação, 13º salário, férias, adicional de férias e outras obriga-
ções previstas na convenção coletiva; e

II – realizou o correto recolhimento do FGTS e da contribuição do INSS.

Art. 12. Para fins de subsídios para as atribuições previstas no artigo anterior, o
fiscal administrativo técnico deverá exigir e obter mensalmente da empresa interposta a seguinte
documentação:

I – planilha de controle mensal de funcionários terceirizados, conforme modelo
constante do ANEXO I;

II – contracheques;

III – comprovantes de pagamento do salário e das demais verbas devidas, como
vale-transporte, auxílio-alimentação, 13º salário, férias, adicional de férias e outras obrigações
previstas em convenção coletiva;

IV – comprovantes do recolhimento do FGTS e da contribuição do INSS; e 

V – demais documentos previstos no contrato administrativo.

Seção III
Dos procedimentos eventuais

Art. 13. Em caso de desligamento de funcionário, deverá o fiscal administrativo
técnico verificar se a empresa interposta quitou integralmente as suas verbas rescisórias traba-
lhistas e previdenciárias.

Art. 14. Para fins de subsídios para a atribuição prevista no artigo anterior, o fiscal
administrativo técnico exigirá e obterá da empresa interposta, quando ocorrer o evento:

I – comprovação da concessão de aviso prévio, se houver, trabalhado ou indeni-
zado, seja por parte da empresa ou por parte do trabalhador; 

II – cópia do pedido de demissão e do termo de rescisão de Contrato de Traba-
lho, devidamente homologado, quando o trabalhador tiver mais de um ano de serviço prestado
na empresa;

III – cópia da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social
(GRFC), em que conste o recolhimento do FGTS, nos casos em que o trabalhador foi dispensa-
do sem justa causa ou em caso de extinção de contrato por prazo determinado;

Art. 15. O fiscal administrativo técnico deverá também exigir a Certidão Negativa
de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Fe-
derais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Ne-
gativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expire o respectivo prazo de validade.
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Art. 16. Antes de expirar o contrato administrativo, deverá o fiscal administrativo
técnico notificar formalmente a empresa interposta, em tempo hábil, para que esta tome todas as
providências cabíveis, a fim de que não reste qualquer passivo trabalhista ao fim do contrato, in-
cluída aí a obrigação de conceder, tempestivamente, o aviso prévio.

Seção IV
Dos procedimentos anuais

Art. 17. Anualmente, nos trinta primeiros dias do ano seguinte, o fiscal administra-
tivo técnico deverá:

I – verificar se, em relação ao ano anterior, a empresa interposta cumpriu o aviso
de férias dos funcionários, bem como se pagou tempestiva e adequadamente o 13º salário, as
férias e o adicional de férias, obtendo os respectivos comprovantes;

II – exigir e obter da empresa interposta a seguinte documentação:

a) RAIS;

b) o documento, atualizado, previsto no art. 7º, inciso I, deste Decreto;

c) cópia dos respectivos contratos de trabalho; e

d) demais documentos previstos no contrato administrativo.

Seção V
Dos procedimentos relacionados à conta vinculada

Art. 18. Caso o contrato administrativo preveja a utilização de conta vinculada, ca-
berá ao fiscal administrativo técnico:

I – promover as medidas para a sua abertura e operacionalização;

II – monitorar os depósitos mensais pela Administração, conforme a previsão con-
tratual;

III – autorizar a movimentação da conta e a liberação de recursos, nos estritos
termos previstos no contrato administrativo; 

IV – exigir e obter da empresa, em um prazo de dez dias, a comprovação da cor-
reta destinação dos valores liberados.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art.  19. O pagamento da contraprestação mensal pela Administração depende
previamente de laudo, expedido pelo fiscal administrativo técnico, em que se ateste o cumpri -
mento integral pela contratada dos encargos trabalhistas e previdenciários referentes ao mês da
realização dos serviços.

Art. 20. O fiscal administrativo técnico poderá requerer à Administração a reten-
ção de valores da contraprestação mensal, para fins de garantir a quitação de débitos trabalhis-
tas ou previdenciários gerados e inadimplidos no decorrer do contrato administrativo.

Art. 21. Sobrevindo a hipótese contratual de pagamento das obrigações direta-
mente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços, caberá
ao fiscal administrativo técnico apurar os valores devidos a cada funcionário e comunicá-los à
Administração, bem como coordenar a operacionalização dos pagamentos.

Art. 22. Tendo notícia de descumprimento de obrigações trabalhistas e/ou previ-
denciárias, o fiscal administrativo técnico deverá notificar formalmente a empresa, concedendo-
lhe prazo para que adote as providências sanáveis, sem prejuízo da devida comunicação do fato
à Administração, para fins de apuração e aplicação das sanções contratuais e administrativas
cabíveis.

Art. 23. O fiscal administrativo técnico deverá também fiscalizar o cumprimento
das obrigações da empresa atinentes ao fornecimento, treinamento e fiscalização de uso dos
EPI’s pelos funcionários.

Art. 24. Aplicam-se às atividades desempenhadas pelo fiscal administrativo técni-
co, no que couber, as disposições do Decreto Municipal de nº 339, de 16 de maio de 2016.

Art. 25. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 21 de outubro de 2019.

Valdir Bianchet,
Prefeito Municipal em exercício.
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ANEXO ÚNICO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: VIGÊNCIA DO CONTRATO: COMPETÊNCIA:

CONTRATADA: CNPJ:

OBJETO DO CONTRATO: QUANTIDADE DE COLABORADORES:

NOME DO FISCAL: NOME DO PREPOSTO:

Nº Identificação
do

Funcionário

Função Dias
Trabalhados

Férias Licença Faltas Folha
de

Ponto

Valor dos Vales 
(em R$) Ocorrências

Transporte Refeição

01

02

03

04

Assinatura do fiscal: ____________________________ Data: _____/_____/__________

Assinatura do preposto: ____________________________  Data: _____/_____/__________


