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PORTARIA CONJUNTA PGM, SEMUSA e FAMUC Nº 001, DE 06 DE MARÇO DE

2017.

Dispõe sobre a gestão de contratos de terceirização e as

responsabilidades dos gestores.

O  PROCURADOR-GERAL  DO  MUNICÍPIO  DE  CONTAGEM,  a  Secretaria

Municipal de Saúde e a Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem –

FAMUC no  uso  de  suas  atribuições  legais,  considerando  que  a  maioria  das  demandas

trabalhistas  envolvendo  o  Município  versa  sobre  terceirização  e  pedido  de  condenação

subsidiária  do  Município  (verbas  rescisórias)  por  culpa  in  vigilando na  execução  dos

contratos administrativos, nos termos da Súmula 331 do TST; considerando que são pedidos

recorrentes  o  adicional  de  insalubridade  e  o  adicional  de  sobre-jornada  e  respectivos

reflexos;  considerando  que  a  jurisprudência  tem  reconhecido  a  culpa  in  vigilando da

Administração pelo descumprimento do dever de fiscalização dos contratos; considerando

que em decisão recente sobre o Tema 246 o STF deu indícios da possibilidade de entender

que  o  ônus  de  provar  a  fiscalização  dos  contratos  de  prestação  de  serviços  é  da

Administração;

RESOLVE:

Art.  1º. Os contratos  de terceirização deverão  observar  as  regras  estabelecidas  por  esta

Portaria. 

Art. 2º. A elaboração de edital de licitação deverá prever a obrigatoriedade de prestação de

garantia nas contratações, cabendo optar por uma das modalidades de garantias previstas no

art. 56, §1º da Lei 8.666/93. 

Parágrafo único. Poderá haver retenção técnica mensal a ser liberada somente ao final da

execução contratual, no caso de se existir demandas conhecidas ou outra garantia. 
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Art.  3º. O edital  de convocação e  o contrato administrativo  deverão prever  retenção de

crédito  em caso  de  demandas  judiciais  com liberação  dos  recursos  tão  somente  após  o

cumprimento da obrigação pela Contratada. 

Ar. 4º. Em todos os contratos administrativos deverá haver indicação expressa do  gestor do

contrato, que ficará responsável pela fiscalização da execução do contrato, que, terá, dentre

outras, as seguintes atribuições:

I - manter atualizada lista dos empregados;

II – analisar mensalmente todos os pagamentos e recolhimentos de tributos;

III – fiscalizar a utilização do Equipamento de Proteção Individual – EPI;

IV – fiscalizar a jornada de trabalho;

V – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

§1º. O responsável  pela  fiscalização  da  execução  do contrato  deverá  elaborar  relatórios

mensais sobre a comprovação de regularidade das obrigações trabalhistas e fiscais, ficando o

pagamento condicionado a regularidade do contrato. 

§2º. O responsável  pela  fiscalização  da  execução  do contrato  deverá  reportar  ao  órgão

competente eventual descumprimento de qualquer obrigação, sob pena de falta funcional

grave. 

§3º.  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  responsável  pela

fiscalização deverão ser solicitadas  a seus superiores em tempo hábil  para a adoção das

medidas convenientes. 

Art. 5º. O gestor de cada contrato administrativo deverá manter arquivo digitalizado com

comprovante  de pagamento  de cada empregado  terceirizado,  além dos comprovantes  de

depósito do FGTS e do recolhimento do INSS. 

Art.  6º. Verificado  qualquer  inadimplemento,  deverá  o  gestor  promover  a  retenção  de

valores e a execução da garantia prevista no art.3º desta Portaria. 
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§1º. No caso de se constatar o inadimplemento, deverá ser providenciada pelo gestor do

contrato a lista de todos os empregados terceirizados com o envio para a Procuradoria-Geral

do Município  para a propositura de Ação de Consignação em Pagamento  na Justiça  do

Trabalho. 

§2º. No caso de propositura de Ação de Consignação em Pagamento prevista no parágrafo

anterior,  a  Procuradoria-Geral  do  Município  chamará  à  lide  a  União,  em  relação  aos

depósitos de FGTS e o recolhimento do INSS. 

Art. 7º. Caberá ao gestor do contrato instaurar o procedimento administrativo para apuração

e  eventual  aplicação  de  penalidades  às  Contratadas  que  descumprirem  suas  obrigações

contratuais. 

Art.8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Em, 16 de março de 2017.

AFONSO JOSÉ ANDRADE BRUNO DINIZ PINTO

Procurador-Geral do Município Secretário de Saúde e Presidente da FAMUC 
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