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INSTRUÇÃO NORMATIVA SOP N° 020/2012 

 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS QUE 

DEVERÁ SER ADOTADO PELO FISCAL DE 

CONTRATO EM GERAL E NO QUE FOR 

PERTINENTE AO FISCAL DE CONVÊNIO. 

 

VERSÃO: III 

APROVAÇÃO EM: 13 DE ABRIL DE 2020 

ATO DE APROVAÇÃO: 1.337/2020 DE 13 DE ABRIL DE 2020 

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

DEMAIS SECRETARIAS RESPONSÁVEIS 

 

A CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, do art. 70, da Lei 

Orgânica Municipal;  

 

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem os arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, arts. 29, 

70 e 76 da Constituição Estadual e arts. 56 e 59 da Lei Orgânica do Município de 

São Gabriel da Palha; e 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.316, de 25 de julho de 2013, que 

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel Da Palha e 

dá Outras Providências; 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.337, de 19 de setembro de 2013, que 

Estrutura a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo e dá Outras 

Providências;      

 

Considerando o Decreto nº. 422, de 31 de julho de 2013, que 

regulamenta a aplicação da Lei nº. 2.316, de 25 de julho 2013, que Dispõe sobre o 

Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel da Palha e dá outras 

providências; 

 

Considerando que o Fiscal do Contrato é o representante da 

Administração Pública, especialmente designado, na forma dos artigos 67 e 73 da 

Lei nº 8.666/93, para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução 

contratual, devendo informar a Administração sobre eventuais vícios, 

irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor 

as soluções e as sanções que entender cabíveis para regularização das faltas e 

defeitos observados, conforme o disposto nesta Instrução Normativa. 

 

 

 

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/O72006.html#a56
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RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Esta Instrução Normativa deverá ser observada pelas 

Secretarias/Fiscais responsáveis no tocante à fiscalização dos contratos e no que 

couber aos convênios. 

 

Art. 2º O Fiscal é responsável pela fiscalização do objeto do 

contrato/convênio e cumprimento de todas as cláusulas contratuais, para o que 

deverá desencadear todas as medidas que considerar no limite de sua 

responsabilidade, incluída a certificação da despesa, as medições e pedido de 

pagamento, bem como provocar os responsáveis para adotar as providências que 

estiverem fora de seu alcance para adimplemento do pactuado, até o término do 

contrato/convênio e seus desdobramentos. 

 

Art. 3º Toda despesa com recursos oriundos de Convênios ou vinculadas 

a Contratos será, obrigatoriamente, motivada pelo Fiscal do Contrato/Convênio, 

devidamente nomeado pela Unidade requisitante.  

 

Art. 4º A fiscalização deve ser rigorosa e pontual, com designação 

específica de servidor da Unidade requisitante para acompanhamento e controle de 

cada objeto, das cláusulas contratuais visando à verificação do cumprimento das 

disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.  

Parágrafo único. O Fiscal deve exercer um acompanhamento 

responsável, zeloso e diário sobre as etapas/fases da execução contratual, tendo 

por finalidade verificar se a Contratada vem respeitando a legislação vigente e 

cumprindo fielmente suas obrigações contratuais com qualidade. 

 

Art. 5º A descrição do objeto e a definição das cláusulas obrigacionais 

das partes são importantes para a efetiva e eficaz atuação de acompanhamento e 

fiscalização do servidor indicado pela Administração Pública quando da execução e 

cumprimento do contrato/convênio. 

 

Art. 6º O fiscal pode solicitar o apoio de setores técnicos da 

Administração Pública, ou ainda, se necessário, a contratação de empresas ou 

profissionais com conhecimento especializado, para subsidiá-lo de informações 

durante o acompanhamento e a fiscalização, mediante autorização do Chefe do 

Poder Executivo.  

Parágrafo único. O fiscal pode requisitar, também, os meios materiais e 

logísticos essenciais ao cumprimento do ofício, justificando ao Gestor a necessidade 

de cada item. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 7º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 
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I - Objeto: Produto final do convênio/contrato, observados o programa 

de trabalho e as suas finalidades;  

II - Prestação de Contas: Ato pelo qual, os responsáveis por uma gestão, 

demonstram as despesas realizadas com recursos financeiros destinados à 

execução do objeto conveniado/contratado;  

III - Procedimentos de Controle: Procedimentos inseridos nas rotinas de 

trabalho com o objetivo de assegurar a conformidade das operações, visando 

restringir o cometimento de irregularidades e/ou ilegalidades e preservando o 

patrimônio público; 

IV - Unidades Executoras: Todas as Unidades da Estrutura 

Organizacional que se sujeitarão à observância da presente Instrução Normativa 

quanto aos procedimentos pertinentes à legalidade; e 

V - Fiscal de Convênio/Contrato: Servidor público, previamente 

designado para controlar, acompanhar e fiscalizar a execução do convênio/contrato.  

 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 8º Do Fiscal de Contrato e de Convênio:  

I - Compete ao fiscal, em especial:  

a) Verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos;  

b) Receber e dirimir as reclamações dos setores da Administração 

atingidos pela má-qualidade de serviços e obras;  

c) Criar mecanismos de controle para assegurar ao Órgão a qualidade 

dos serviços prestados, implantando, conforme o caso, formulários para 

sugestão/reclamação, pesquisas diretas de satisfação, urnas coletoras de opinião e 

outros mecanismos que permitam aferir qualidade e satisfação;  

d) Orientar a contratada via preposto, sobre a correta execução do 

contrato; e a ela, pelo mesmo meio, levar ao conhecimento as situações 

temerárias, recomendando medidas e estabelecendo prazo de resolução;  

e) Interditar provisoriamente as obras, comunicando ao Gestor as razões 

do incidente e as providências adotadas;  

f) Suspender a prestação de serviços ou fornecimento de materiais, 

comunicando ao Gestor as razões do incidente e as providências adotadas;  

g) Representar ao Gestor contra irregularidades, ainda que não 

diretamente relacionadas à execução do contrato, mas acerca de circunstância de 

que tenha conhecimento em razão do ofício;  

h) Orientar glosa em faturas;  

i) Aprovar, atestar e sinalizar para pagamento; e 

j) Receber provisoriamente o objeto. 

 

Art. 9º Compete a Secretaria requisitante, em especial, as seguintes 

responsabilidades:  

  

I - Nomear o fiscal e respectivo suplente para cada contrato cujo 

cumprimento não se esgote em ato de entrega;  
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II - Conhecer e manifestar sobre os pedidos de revisão e reequilíbrio 

econômico-financeiro;  

III - Examinar pedidos de rescisão unilateral, apresentados pela parte 

contratada;  

IV - Receber as representações dos fiscais quanto a incidentes que não 

puderam solucionar;  

V - Adotar providências de encaminhamento de representações quando 

de indicativos de infração disciplinar por parte de funcionários ou ilícitos praticados 

por terceiros;  

VI - Adotar medidas, junto a Secretaria Municipal de Finanças, referentes 

a glosa ou bloqueio de pagamentos;  

VII - Avaliar as situações de risco que cheguem ao conhecimento, 

levando-as a ciência ao Chefe do Poder Executivo quando a gravidade assim exigir;  

VIII - Nomear, quando for o caso, o responsável pelo recebimento do 

objeto do contrato ou comissão para tal fim;  

IX - Ter a guarda dos documentos originais referentes à contratação e à 

fase subsequente de execução;  

X - Arquivar e ter o controle dos documentos entregues pelos fiscais ao 

término do serviço de fiscalização;  

XI - Instaurar processo de rescisão de contrato, nas hipóteses previstas 

em lei, constituindo comissão de três servidores com conhecimento técnico para 

instrução e apresentação de relatório; e 

XII - Encaminhar as conclusões da comissão de processo de rescisão de 

contrato, com pronunciamento pessoal, ao Chefe do Poder Executivo para que 

decida sobre a causa. 

VIII – Verificar se os dados das obras e serviços de engenharia estão 

sendo informados adequadamente no Sistema GEO-OBRAS-TCEES. 

 

Art. 10.  Compete ao Fiscal da Obra 

I – Certificar se os responsáveis pela contratação e execução de obras 

públicas estão observando as exigências legais sobre a documentação e 

procedimentos necessários, a exemplo de: comprovação de registro junto ao CREA 

da empreiteira ou prestador de serviços, Anotações de Responsabilidade Técnica - 

ART, Diário de Obra, Licenças, Alvarás, Habite-se e Termos de Recebimento, dentre 

outros documentos que forem necessários;  

II – Realizar os registros de forma que permitam evidenciar o 

andamento e a situação das obras e serviços de engenharia a qualquer tempo;  

III – proceder com inspeções periódicas nas obras concluídas, até o 

quinto ano do recebimento definitivo para, se necessário, acionar a construtora, 

com base no artigo 618 do Código Civil atual para proceder correções sem custos 

para a Administração; e 

 

Art. 11. Compete a Controladoria Geral do Município certificar-se: 

I – Orientar os servidores envolvidos nos procedimentos estabelecidos 

por esta Instrução Normativa, sempre que solicitado;  

II – Fiscalizar a aplicação desta Instrução Normativa; e  
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III – Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência 

do exercício de suas funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, 

utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para expedição de 

recomendações.  

 

CAPÍTULO IV 

DA NOMEAÇÃO DO FISCAL 

 

Art. 12. O fiscal do contrato/convênio é o representante da 

Administração Pública, especialmente designado para exercer o acompanhamento e 

a fiscalização da execução contratual. Para o ato de sua nomeação, serão 

considerados:  

I - A designação do fiscal será feita por Portaria da Unidade requisitante, 

que escolherá o servidor que atenda os requisitos desta Instrução Normativa, com 

mandato correspondente ao período da contratação, indicando o respectivo 

suplente;  

II - Para cada contrato/convênio é feita nomeação específica de um 

representante da Unidade requisitante, podendo, sobre um mesmo fiscal recair a 

nomeação para fiscalizar até 5 (cinco) contratos/convênios;  

III - Dependendo das características do contrato/convênio, 

especialmente quando o acompanhamento requerer atividades e diligências diárias, 

o ato de designação poderá estabelecer que o fiscal terá dedicação exclusiva; 

IV - O Gestor, antes do ato de nomeação do fiscal, deverá se reportar ao 

superior hierárquico do servidor escolhido, dando a conhecer da tarefa especial que 

lhe será conferida. Cabe a essa chefia de pronto adotar as medidas para liberação 

do servidor, salvo fundamentação escrita na qual comprove que o afastamento do 

servidor causará real prejuízo à continuidade do serviço, sendo impossível outra 

forma de resolução. 

 

Art. 13. Não poderá atuar na fiscalização de contrato/convênio o que, 

integrando a estrutura do serviço de gestão, jurídico ou de controle interno, for 

suscetível de se manifestar sobre os atos praticados na fase da execução 

contratual.  

  

Art. 14. A designação, sempre que possível, recairá preferencialmente 

sobre o servidor da Secretaria responsável que tenha conhecimento técnico do 

objeto do contrato.  

  

Art. 15. O servidor nomeado deve ser esclarecido da metodologia de 

fiscalização e do atendimento das formalidades essenciais que deve cumprir para a 

segurança jurídica dos procedimentos.  

  

Art. 16. O servidor nomeado somente poderá recusar o encargo nas 

hipóteses previstas no artigo 20 desta Instrução Normativa.  

Parágrafo único. É facultado, entretanto, solicitar reconsideração sob o 

fundamento de não deter os conhecimentos a que se referem os artigos 12 e 13, o 

que será examinado pelo Gestor, motivando a decisão acerca do pedido.  
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Art. 17. O ato de nomeação será publicado de acordo com o artigo 19 da 

Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha.  

 

Art. 18. O fiscal poderá ser destituído do serviço a qualquer tempo, por 

conveniência do serviço, sob fundamentação do Gestor. 

 

CAPÍTULO V 

DOS REQUISITOS DO FISCAL  

 

Art. 19. O fiscal a ser nomeado deve deter os seguintes atributos:  

I - Gozar de boa reputação ético-profissional;  

II - Possuir conhecimentos específicos do objeto a ser fiscalizado;  

III - Ter conhecimento da metodologia de fiscalização, das 

responsabilidades pessoais e das formalidades que devem ser adotadas nos 

procedimentos de ofício;  

IV - Não estar respondendo a expediente de natureza disciplinar; 

V - Não possuir em seus registros funcionais punições em decorrência da 

prática de atos lesivos ao patrimônio público, em qualquer esfera da Administração 

Pública;  

VI - Não haver sido responsabilizado por irregularidades junto ao 

Tribunal de Contas da União ou junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo - TCEES; e 

VII - Não haver sido condenado em processo criminal por crimes contra 

a Administração Pública ou por ato de improbidade administrativa. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS IMPEDIMENTOS DO FISCAL 

 

Art. 20. Não poderá atuar como fiscal o servidor que:  

I - Tenha interesse pessoal direto ou indireto no resultado do contrato; 

II - Esteja litigando judicial ou administrativamente com o preposto, 

gerentes, diretores, proprietários ou sócios da empresa contratada ou respectivos 

cônjuges ou companheiro;  

II - Tenha relação de crédito ou débito com a empresa contratada ou 

com as pessoas indicadas no inciso II desse artigo; e 

III - Tenha, por qualquer condição, ou por qualquer título, recebido 

honorário, créditos, presentes ou favores da parte contratada.  

  

Art. 21. O servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato 

ao Gestor, em até dois dias úteis após a nomeação, indicando a causa com 

elementos objetivos de avaliação e abstendo-se de atuar até a deliberação do 

incidente.  

 

Art. 22. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta 

grave, para efeitos disciplinares. 
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CAPÍTULO VII 

DOS SUPLENTES 

 

Art. 23. Embora a lei não tenha referência quanto à figura do suplente, a 

sua nomeação atende aos princípios da razoabilidade e da eficiência, devendo ser 

considerada pelo Chefe do Poder Executivo.   

  

Art. 24. Os suplentes estão sujeitos às mesmas condições estabelecidas 

para os titulares, especialmente no que referem ao perfil, impedimentos e 

responsabilidades.  

 

Art. 25. Os suplentes assumem automaticamente o lugar dos fiscais 

titulares quando estes incorrerem nas seguintes situações:  

I - Impossibilidade física; 

II - Enfermidade relevante de cônjuge, companheiro ou parente;  

III - Nomeação para outra tarefa de responsabilidade específica, exceto 

fiscalização de outro contrato;  

IV - Férias;  

V - Exoneração;  

VI - Aposentadoria;  

VII - Instauração de processo disciplinar ou citação em ação penal, ação 

civil pública ou tomada de contas especial;  

VIII - Condenação em qualquer das hipóteses da alínea anterior; e 

IX - Destituição da tarefa de fiscalização por conveniência do serviço. 

 

Art. 26. Nas hipóteses dos incisos “I” a “IV” do artigo anterior, a 

substituição é provisória, podendo o titular retornar ao ofício tão logo cesse a 

situação que deu causa ao afastamento.  

  

Art. 27. Durante o período de substituição, o suplente manterá o 

acompanhamento e a fiscalização do contrato/convênio, com as anotações no 

registro próprio, iniciado pelo titular, indicando a condição de suplente em 

exercício. 

 

Art. 28. Os suplentes quando em substituição, também respondem 

administrativamente pelo exercício irregular das atribuições que lhes são confiadas, 

estando sujeitos às penalidades previstas no estatuto dos servidores.  

  

Art. 29. A responsabilidade disciplinar pode ser cumulada com o dever 

de reparação de dano, sem prejuízo, ainda, de medidas na esfera judicial quando 

da prática de crime contra a Administração Pública ou situação de improbidade 

administrativa. 
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CAPÍTULO VIII 

DO PREPOSTO DA CONTRATADA 

 

Art. 30. Nos contratos que se fizerem necessários, a contratada deverá 

manter, no local da obra ou serviço, preposto para representá-la perante o fiscal.  

 

Art. 31. O preposto será indicado pela contratada em declaração própria, 

encaminhada ao Gestor, com indicação da qualificação pessoal e profissional.  

  

Art. 32. O Gestor e o fiscal podem, motivadamente, recusar o preposto, 

ou, em aceitando, podem a qualquer tempo requerer a substituição, apresentando 

as razões de fato.  

  

Art. 33. Compete ao preposto facilitar ao fiscal o acesso a informações, 

material, metodologias e documentos relacionados à execução contratual. Também 

é encargo fundamental a resolução, em prazo razoável, dos incidentes apontados 

pelo serviço de fiscalização.  

  

Art. 34. As comunicações entre o fiscal e o preposto poderão ser 

realizadas por meio digital, a partir do credenciamento recíproco dos respectivos 

endereços eletrônicos. 

 

CAPÍTULO IX 

DO REGISTRO PRÓPRIO 

 

Art. 35. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando ao preposto da contratada 

o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

 

Art. 36. O registro das ocorrências, providências e soluções é feito pelo 

fiscal em Livro de Acompanhamento e Fiscalização de Contrato, mantendo cópia 

dos assentamentos em meio digital.  

  

Art. 37. Os documentos que comprovam os registros serão mantidos em 

pastas, em arquivo próprio, sujeitos às consultas pelos órgãos de controle.  

  

Art. 38. Ao término do serviço, o fiscal fará entrega do Livro e do 

Arquivo ao Gestor, mediante recibo, sendo facultada a manutenção de cópias de 

comunicações que possam preservar a responsabilidade pessoal e/ou facilitar, no 

futuro, a prestação de esclarecimentos aos órgãos de controle. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 39. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução Normativa 

poderão ser obtidos junto à Controladoria Geral do Município que, por sua vez, 
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através de procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus 

dispositivos por parte das diversas Unidades da Estrutura Organizacional. 

 

Art. 40. A não observância de qualquer uma das tramitações 

estabelecidas nesta Instrução Normativa sujeitará os responsáveis à 

responsabilidade administrativa e demais sanções cabíveis. 

 

Art. 41. Esta Instrução Normativa entrará em vigência a partir da sua 

publicação, revogando as disposições em contrário.  

 

São Gabriel da Palha, 13 de abril de 2020. 

 

 

 

______________________________ 

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA 

Prefeita Municipal  

 

 

 

______________________________ 

ILZA LÚCIA DA CONCEIÇÃO 

Controladora Geral do Município 

 


