
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ

PORTARIA Nº 45, DE 7 DE MARÇO DE 2014.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 

DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria   PGR nº 591  , de 20 de   

novembro de 2008, e tendo em vista o disposto nos arts. 58, inciso III e 67, caput da Lei nº 8.666/93 

e art. 6º do Decreto nº 2.271  , de 1997  , resolve:

Art. 1º – Os contratos administrativos, formalizados no âmbito da Procuradoria da 

República no Estado do Amapá, deverão ser acompanhados e fiscalizados por um gestor e por um 

fiscal de contrato, servidores previamente designados pelo Procurador-Chefe da PR/AP, nos termos 

desta Portaria.

Art. 2º – Para efeito desta Portaria, considera-se:

I - gestor do contrato: servidor designado para coordenar e comandar o processo da 

fiscalização da execução contratual;

II - fiscal técnico do contrato: servidor designado para fiscalizar o objeto do contrato, 

verificando e assegurando a adequação e a qualidade do objeto entregue aos critérios estabelecidos 

em contrato ou em outros instrumentos hábeis.

Art. 3º – A unidade demandante do bem ou serviço poderá indicar ao Procurador-

Chefe da PR/AP o gestor do contrato e/ou fiscal técnico do contrato, juntamente com os respectivos 

substitutos eventuais.

§ 1º – A gestão documental e a fiscalização do contrato poderão ser realizadas pelo 

mesmo servidor, por comissão ou por unidade orgânica da estrutura da PR/AP.

§ 2º – O substituto assumirá as responsabilidades de seu titular em seus afastamentos 

legais e impedimentos, bem como nos casos de desligamento, até a designação de novo servidor 

para exercício das atribuições pertinentes.
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Art.  4º  –  O  gestor  e  o  fiscal  do  contrato,  preferencialmente  antes  do  início  da 

execução contratual, deverão conhecer o conteúdo do contrato, do projeto básico ou do termo de 

referência, além de receber treinamento e orientações.

Art. 5º – Compete ao gestor do contrato:

I  –  receber  a  nota  fiscal  e  instruir  os  procedimentos  relativos  a  pagamentos, 

reequilíbrio econômico-financeiro  e repactuações,  encaminhando-os  aos  respectivos  fiscais, 

comissões de recebimento de materiais previamente designadas ou ao setor competente, quando for 

o caso; 

II – controlar os prazos de vigência dos contratos;

III – consultar o fiscal do contrato sobre a pertinência, com base na qualidade da 

execução contratual, da prorrogação da vigência contratual, com antecedência mínima de cento e 

vinte  dias  do término,  e,  em caso positivo,  consultar  o  Procurador-Chefe da PR/AP e,  após,  a 

empresa contratada;

IV – verificar a regularidade documental das contratações realizadas no âmbito da 

PR/AP, observando as orientações da AUDIN/MPU e do CNMP, e, com relação à prestação de 

serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, observar também o anexo IV da IN nº 02 de 30 

de abril de 2008 e posteriores alterações. 

V – solicitar prorrogação de prazo de vencimento para nota fiscal/fatura à empresa 

contratada quando não houver tempo hábil para pagamento.

VI – manter arquivo físico e digital atualizado, com dados relevantes de todos os 

contratos vigentes.

VII – alimentar os sistemas de controle utilizados para gestão de contratos, tais como: 

DEXTER, SIASG e AUDIN ou outros que venha a substituí-los; 

VIII  –  acompanhar  se  o  pagamento realizado  pela  Administração  das  verbas 

destinadas às férias e ao 13º (décimo terceiro) salário dos trabalhadores da contratada está sendo 

feito em conta vinculada, conforme previsto em contrato.

IX – acompanhar o pagamento dos seguintes tributos, sujeitos à retenção na fonte: 

a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido  -  CSLL,  Contribuição  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social  –  COFINS,  e 

Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB no  1.234, de 11 de janeiro de 2012, 



conforme determina o art. 64 da Lei n  o   9.430, de 27 de dezembro de 1996  ;

b)  Contribuição  previdenciária,  correspondente  a  onze  por  cento,  na  forma  da 

Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n  o   8.212,   

de 24 de julho de 1991; e

c)  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  –  ISSQN,  na  forma  da  Lei 

Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital 

sobre o tema. 

X - atuar como preposto da administração em audiência trabalhista; 

XI  –  tomar  as  medidas  que  entender  cabíveis,  visando  ao  restabelecimento  da 

execução do objeto, quando for informado pelo fiscal sobre irregularidades na referida execução;

XII – instruir as glosas nos pagamentos em favor da contratada, comunicando-a sobre 

o valor resultante.

Art. 6º   Compete ao Fiscal do Contrato: 

I –  acompanhar  a  execução do objeto contratado,  verificando a conformidade da 

prestação dos serviços e a alocação de materiais;

II  –  determinar  a  reparação,  correção,  remoção,  reconstrução  ou  substituição,  às 

expensas  da  contratada,  no  todo  ou  em  parte,  quando  forem  verificados  vícios,  defeitos  ou 

incorreções resultantes da execução do contrato ou de materiais empregados;

III –  rejeitar,  no  todo  ou em parte,  obra,  serviço  ou  fornecimento  executado em 

desacordo com o contrato;

IV – exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;

V – aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com a 

execução prevista no contrato;

VI – realizar  as diligências  necessárias em prol  da normalização da execução do 

objeto, quando for o caso;

VII  –  atestar,  no  verso  da  primeira  via,  as  notas  e  as  faturas  correspondentes  à 

prestação dos serviços e/ou entrega de material/equipamentos, no prazo de até três dias úteis do 

recebimento do processo pelo fiscal, na inexistência de outro prazo no instrumento contratual;

VIII  -  promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 
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67 da Lei nº 8.666, de 1993;

IX - devolver a nota fiscal/fatura, imediatamente após ateste, ao Gestor do Contrato, 

juntamente com check-list e controle mensal de ocorrências, se for o caso;

X – receber o objeto contratual, nos termos dos artigos 73 e 74 da Lei 8.666/93, no 

que lhe compete;

XI  –  emitir  certidões  ou  atestados  de  avaliação  dos  serviços  prestados  ou 

fornecimentos efetuados;

XII – elaborar, em conjunto com o gestor do contrato, projeto básico ou termo de 

referência, em prazo a ser definido pelo Chefe do Setor de Contratos e Gestão Contratual, quando 

não houver interesse na prorrogação contratual ou por haver fracassada a negociação do valor do 

contrato; 

XIII  –  informar  ao  Gestor  do  Contrato as  pendências  não  solucionadas  sobre  o 

descumprimento  de  quaisquer  obrigações  passíveis  de  rescisão  contratual  ou  aplicação  de 

penalidades, para as providências que entender cabíveis; 

XIV – esclarecer qualquer descumprimento dos prazos estabelecidos nesta portaria, 

afetos às respectivas áreas de atuação, mediante despacho circunstanciado nos autos;

XV – atuar como preposto da administração em audiência trabalhista; 

XVI – outras atribuições decorrentes do contrato;

XVII  –  verificar,  no  que  concerne  à  execução  do  objeto, se  houve sub  ou 

superdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, 

comunicando ao gestor do contrato para que este promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, repeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 

1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Parágrafo Único -  A execução dos contratos deverá ser acompanhada por meio de 

check-list, que compreenda a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

I – os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos 

de execução e da qualidade demandada;

II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas;

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;



IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato.

Art. 7º – Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que couber, aos convênios, 

acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados pela PR/AP.

Art. 8º - Compete à Coordenadoria de Administração dirimir as dúvidas suscitadas na 

aplicação do disposto nesta Portaria, bem como prestar orientações e promover treinamentos aos 

gestores e fiscais de contratos no âmbito da PR/AP.

Art.  9º  -  Esta  Portaria  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as 

disposições em contrário.

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA
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ANEXO À PORTARIA PR/AP Nº_____, DE 07 DE MARÇO DE 2014.

GUIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA

1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada)

1.1.  Deve  ser  elaborada  planilha-resumo  de  todo  o  contrato  administrativo.  Ela 

conterá informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão ou 

entidade,

divididos por contrato, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição 

no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e 

quantidade  (vale-transporte,  auxílio-alimentação),  horário  de  trabalho,  férias,  licenças,  faltas, 

ocorrências e horas extras trabalhadas.

1.2. A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, será feita 

por amostragem. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim 

de  que  se  possa  verificar  se  as  informações  nelas  inseridas  coincidem  com  as  informações 

fornecidas pela empresa e pelo empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a data de 

início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (corretamente discriminada em 

salário-base,  adicionais  e  gratificações),  além de  demais  eventuais  alterações  dos  contratos  de 

trabalho.

1.3. O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato 

administrativo.

1.4.  O salário  não pode ser  inferior  ao  previsto  no  contrato  administrativo  e  na 

Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria - CCT.

1.5. Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para 

as  empresas  terceirizadas  (por  exemplo,  se  os  empregados  têm  direito  a  auxílio-alimentação 

gratuito).

1.6. Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no 

local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. 

Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual - 

EPI.

1.7. No primeiro mês da prestação dos serviços,  a contratada deverá apresentar a 

seguinte documentação, devidamente autenticada:

a) relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto 

de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 



(CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

b) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos 

serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada; e

c)  exames  médicos  admissionais  dos  empregados  da  contratada  que  prestarão  os 

serviços.

2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)

2.1 Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de onze por 

cento sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço.

2.2. Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.

2.3 Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito – CND, junto ao INSS, a Certidão 

Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS 

– CRF, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, caso esses documentos não estejam 

regularizados no SICAF.

3. Fiscalização diária

3.1 Devem ser evitadas ordens diretas da Administração dirigidas aos terceirizados. 

As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais

reclamações  ou  cobranças  relacionadas  aos  empregados  terceirizados  devem  ser 

dirigidas ao preposto.

3.2 Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação 

de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do 

empregador.

3.3 Conferir  por amostragem, diariamente,  os empregados terceirizados que estão 

prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.

4. Fiscalização especial

4.1 É necessário observar a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos 

empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual previstos, 

devendo ser  verificada  pelo  gestor  do  contrato  a  necessidade  de  se  proceder  a  repactuação do 

contrato, observado o disposto no art. 40 desta Instrução Normativa, inclusive quanto à necessidade 

de solicitação da contratada.

4.2  A Administração precisa  se  certificar  de  que  a  empresa  observa  a  legislação 

relativa à concessão de férias e licenças aos empregados.

4.3 A Administração precisa se certificar de que a empresa respeita a estabilidade 



provisória de seus empregados (cipeiro, gestante, e estabilidade acidentária).

5. Fiscalização por amostragem

5.1  A  administração  deverá  solicitar,  por  amostragem,  aos  empregados,  que 

verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus 

nomes.

5.2 A administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados 

os extratos da conta do FGTS, devendo os mesmos ser entregues à Administração.

5.3 O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao 

final de um ano (sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em 

um mesmo

empregado), garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da expectativa do 

controle;

5.4 A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela 

administração, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos:

5.4.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

Administração contratante, cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 

serviços,  em  que  conste  como  tomador  o  órgão  ou  entidade  contratante,  cópia(s)  do(s) 

contracheque(s)  assinado(s)  pelo(s)  empregado(s)  relativo(s)  a  qualquer  mês  da  prestação  dos 

serviços ou, ainda, quando necessário, cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) bancário(s);

5.4.2 Comprovantes  de entrega de benefícios  suplementares  (vale-transporte,  vale 

alimentação,  entre  outros)  a  que  estiver  obrigada  por  força  de  lei  ou  de  convenção ou acordo 

coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado.

6. Fiscalização quando da extinção ou rescisão dos contratos

6.1 A contratada deverá entregar, até 10 (dez) dias após o último mês de prestação 

dos  serviços  (extinção  ou  rescisão  do  contrato),  cópias  autenticadas  dos  documentos  abaixo 

relacionados:

6.1.1 termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 

serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

6.1.2 guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referente às 

rescisões contratuais;

6.1.3 extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de 

cada empregado dispensado; e



6.1.4 exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

6.2 A contratada poderá optar pela entrega de cópias não autenticadas, desde que 

acompanhadas de originais para conferência no local de recebimento.

7. Providências em caso de indícios de irregularidade

7.1  Em  caso  de  indício  de  irregularidade  no  recolhimento  das  contribuições 

previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-

obra deverão oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB.

7.2 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento do FGTS, os fiscais ou 

gestores  de  contratos  de  serviços  com dedicação  exclusiva  de  mão-de-obra  deverão  oficiar  ao 

Ministério do Trabalho e Emprego.


