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CONTRATO 

• SERVIÇO PRESTADO 

• PAGO CONFORME PRESTADO 

• NOS LIMITES DO CONTRATO 

• COM RESPONSABILIDADE 

• SÓ O CERTO, NÃO O FÁCIL 



Plano Básico de Fiscalização 

Quantitativo Qualitativo 

    

6h45 8h00 

    

De posse dos Planos de Varrição em mão, Definição dos circuitos a serem 

os chefes, encarregados e designados nos monitorados por servidores  

núcleos e pontos de apoio receberão designados para esta função 

a relação dos funcionários da terceirizada   

para sua distribuição nas funções de: 6 circuitos serão monitorados 

1º Varrição; trazendo a informação se fazem 

2º Catação; parte de ações de ouvidoria, outros 

3º Diversos; ou de monitoramento regular 

4º Pinturas.   

  Os monitoramentos serão registrados 

A contagem dos funcionários alocados em relatórios qualitativos que trarão o 

será registrada no controle de frequência nº do circuito, o n.º de garis em ação, as 

existente nos núcleos e assinada pelos matrículas dos garis em serviço, o horário da  

chefes e/ou encarregados ou servidores  visita de monitoramento, além de campo 

designados, na ausência daqueles por para observações que se queira registrar 

 afastamentos formais ou nos casos de   

pontos de apoio em número maior que os 14h00 

chefes e encarregados nomeados.   

Alterações nas ordens de serviços  Entrega dos relatórios diários aos chefes/ 

deverão ser acordadas e formalizadas. encarregados dos núcleos. 

    

Os serviços diversos são decididos em   

conjunto e subordinados a orientações   

das gerências e diretoria, assim como as   

designações para as tarefas de remoções   

manuais e mecanizadas de entulhos.   

    

7h00   

    

Saída para os serviços.   

    

15h30   

    

Retorno e recontagem.   

    



De posse dos Planos de Varrição em mão, 
os chefes, encarregados e designados nos 
núcleos e pontos de apoio receberão 
a relação dos funcionários da terceirizada 
para sua distribuição nas funções de: 
1º Varrição; 
2º Catação; 
3º Diversos; 
4º Pinturas. 



A contagem dos funcionários alocados 

será registrada no controle de frequência 

existente nos núcleos e assinada pelos 

chefes e/ou encarregados ou servidores  

designados, na ausência daqueles por 

 afastamentos formais ou nos casos de 

pontos de apoio em número maior que os 

chefes e encarregados nomeados. 

Alterações nas ordens de serviços  

deverão ser acordadas e formalizadas. 



Os serviços diversos são decididos em 
conjunto e subordinados a orientações 
das gerências e diretoria, assim como as 
designações para as tarefas de remoções 
manuais e mecanizadas de entulhos. 
  
7h00 
  
Saída para os serviços. 
  
15h30 
  
Retorno e recontagem. 



Motivação do curso 

Demanda 

STC 

EGOV/SEAP 

TCDF 



Programa 
 

 Contrato – definições, responsabilidade do contratado e da Administração 
Pública (normas gerais); 

 Dever de responder por encargos decorrentes da execução do contrato; 

 Fiscalização da execução do contrato; 
 Dever da Administração Pública de fiscalizar seus contratos e designação         

de representante da Administração para acompanhar a execução do contrato; 

 Acompanhamento de contratos; 

 Recebimento do objeto do contrato e prazo para atestar o recebimento 
definitivo do objeto do contrato; 

 Recebimento definitivo e responsabilidade do executor e do contratado; 

 Realização de testes para verificar a qualidade da prestação; 

 Conclusão do objeto; 

 Rescisão e anulação; 

 Estudos de casos dos participantes do treinamento; 
 Jurisprudências e julgados nos tribunais. 

 



Agente 67 
 
Executor do contrato é o agente da Administração responsável pela fiscalização  
e pelo  fiel acompanhamento do ajuste. 



Agente 67 
 
A Administração, atenta ao império da lei, nomeia para acompanhar o contrato 
um representante seu, integrante do quadro, que poderá ser assistido                   
ou assessorado por um especialista que, por sua vez, poderá, se for o caso,         
ser contratado para prestação de serviços. 
 



O contrato deverá ser acompanhado e fiscalizado por um representante                
da Administração, que busca a eficiência ao induzir a contratada a executar           
de modo mais perfeito os deveres contratados. 
 
O agente deverá ser guiado pela ação e não pela inação, essa sim, passível            
de penalização.  
 
O silêncio do executor é prejuízo para a Administração e, consequentemente, 
para toda a comunidade. 
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Qual a responsabilidade imposta pelo atesto? 



O atesto de fatura traz qual responsabilidade? 
 
 O acompanhamento da execução de contratos é atribuição do servidor público 

designado para tal atividade. 

 A  Administração Pública conta com seus agentes (os servidores públicos) para 
maximizar a utilização dos recursos públicos em ações que tragam melhoria 
nas condições de vida da população. 

 Ninguém melhor do que o próprio agente para ser o executor da missão. 



O atesto de fatura traz qual responsabilidade? 
 
 O atesto da fatura é o ato que confirma que a compra foi feita observando 

os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública. 

 Autoriza a última fase da despesa: liquidação. 

 A responsabilidade é equivalente aos fatos decorrentes (acertos e erros). 



 
 
 

Normas abordadas 



Constituição     
 
Para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício             
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar,                   
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social     
e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica        
das controvérsias.  



Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:     
 
XXVII – Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades,   
para as Administrações Públicas Diretas, Autárquicas e Fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no Art. 37, XXI,          
e para as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, nos termos           
do Art. 173, § 1o, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 



Lei no 8.666/1993     
 
Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas  
para licitações e contratos da Administração Pública.  



Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:  
 
I – Direito Tributário, Financeiro, Penitenciário, Econômico e Urbanístico; 

II – Orçamento; 

... 

XI – Procedimentos em matéria processual. 

 
 



Lei no 4.320/1964     
 
Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle  
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios                
e do Distrito Federal. 



Decreto no 32.598, de 15/12/2010    
 
Aprova as normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio 
e Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras providências. 



Decreto no 16.098/1994 
 
Aprova as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil 
do Distrito Federal.  



Lei Complementar no 101/2000 
 
Estabelece normas de Finanças Públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal. 



PPA – Lei no 4.007/2007, de 20/8/2007, alterada pelas Leis no 4.012,    
de 12/9/2007, e no 4.068, de 26/12/2007  
  
É uma lei de natureza ordinária de iniciativa do Poder Executivo.                         
Na Constituição Federal consta no 1o § do Art. 165. Tem a função de tratar          
da mensuração das diretrizes, objetivos e metas de caráter geral para quatro 
anos de governo. É o Plano da Administração, o planejamento de longo prazo.      



LDO –  Lei no 4.499, de 27/8/2010 

 
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011, 
compreendendo: 
 
I – as prioridades e metas da Administração Pública;  

II – a organização e estrutura dos orçamentos;  

III – as diretrizes gerais e específicas para elaboração dos orçamentos;  

IV – as disposições relativas a despesas com pessoal e encargos sociais;  



LDO –  Lei no 4.499, de 27/8/2010 
 
V – as diretrizes para as alterações e execução do orçamento;  

VI – a política de aplicação do agente financeiro oficial de fomento;  

VII – as disposições sobre alterações na legislação tributária;  

VIII – as disposições sobre política tarifária;  

IX – as disposições finais.  



LOA – Lei no 4.533, de 30/12/2010 
  
É também uma Lei Ordinária de iniciativa do Poder Executivo.                        
Detalha o orçamento para cada exercício fiscal. A LOA é organizada em 
unidades orçamentárias, diferente do PPA que é estruturado por programas.   
A LOA detalha as ações em subtítulos e em elementos de despesa – Quadro de 
Detalhamento de Despesa (QDD) –, já o PPA chega somente ao nível de ações. 



Lei no 9.784/1999  
 
Estabelece normas básicas sobre o Processo Administrativo no âmbito                        
da Administração Federal Direta e Indireta, visando, em especial,                     
à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor  cumprimento      
dos fins da Administração. 



Lei no 2.834/2001  
 
Aplicam-se aos Atos e Processos Administrativos no âmbito da Administração 
Direta e Indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal 
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 



Decreto no 26.851/2006  
 
Regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais             
no 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 
e no 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão). 



Portarias SGA no 29/2004 e no 125/2004  
 
Disciplinar os procedimentos operacionais relativos à execução dos contratos       
no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. 



Combinados 
 

 Combinados de horário; 

 Combinado de lealdade; 

 Combinado de tarefas; 

 Combinados de intervalo e pausas. 



  
Controle interno no Governo do Distrito Federal 

 

STC – órgão central do sistema de controle interno no Governo do Distrito 
Federal – auditoria interna do GDF. 



Controle interno 

Previstas no Art. 80 da Lei 
Orgânica do Distrito Federal 

Controle interno 



1) Exercer o controle interno (...), a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional, de pessoal e patrimonial nos órgãos e entidades 
da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, quanto à legalidade,   
à legitimidade, à economicidade, à aplicação das subvenções e à renúncia   
de receita; 



2) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência 
da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial nos órgãos                     
e entidades da Administração do Distrito Federal, e quanto à aplicação                    
de recursos públicos por entidades de direito privado. 



Órgão da administração 
direta do GDF 

 
 Decreto no 27.591/2007 
 Decreto no 28.028/2007   

Missão: 

“Orientar, prevenir e controlar                                            
a correta aplicação dos recursos públicos.” 

GOVERNO  LEGAL 

TODOS RESPONSÁVEIS 

Controle interno no Governo do DF 





Corregedoria 

Controladoria 

Sistema de registro e apuração de denúncias 

Supervisão e assessoria de tomadas de contas especiais 

Lei no 3.862/2006 

Leis no 3.105/2002           
e no 3.163/2003 

Decreto no 28.028/2007 

Decreto no 27.672/2007 

Secretaria de Transparência e Controle 



Promoção da correta aplicação dos recursos públicos 



Eliminação dos desvios de conduta                                          
dos servidores públicos 



Proteção do patrimônio público 

 
 



Recuperação dos prejuízos originados da má gestão 
 



Normatização e aplicação de mecanismos                          
para prática da boa gestão  

 



Formas de atuação 



 Controle prévio 

 Controle concomitante 

 Controle posterior 

 

 Referência – o exercício de atuação e a efetiva prática do ato administrativo. 

 TRABALHO COM RESPONSABILIDADE! 



Quem deve prestar contas? 



 Os dirigentes e responsáveis, nos órgãos; 

 Os responsáveis por bens, numerário e valores; 

 No caso de impugnação de despesas. 



 

 

 

Fluxo do processo de tomada de contas 



Unidade  
orçamentária 

Unidade  
administrativa 

  Licitação 

  Empenho 

  Liquidação 

  Pagamento 

 

Licitação 

Empenho 

Liquidação 

Pagamento 

Unidade orçamentária 



Órgão de  
contabilidade 

  Conferência 

  Contabilização 

  Conformidade 

  Organização 

Conferência 

Contabilização 

Conformidade 

Organização 

Contabilidade 



Auditoria 
   interna  

  Exame 

  Análise 

  Verificações 

  Certificado 

 Exame 

 Análise 

 Verificações 

 Certificado 

STC – Controladoria 



Titular  
do órgão 

  Pronunciamento 

 Encaminhamento 

Pronunciamento 
Encaminhamento 

Secretaria supervisora 



Tribunal 
de 

Contas 

  Julgamento 

  Parecer 

  Diligências 

Julgamento 
Parecer 
Diligências 

Tribunal de Contas 



Falta norma. 

  A norma é descumprida. 

Como se dá o problema 



 

 

Fluxo do processo de contratação 



Unidade  
Orçamentária 

Unidade  
Administrativa 

  PAM 

  PB 

  TR 

  Aprovação do titular 
mediante análise técnica   

Pedido de Aquisição de Material 
 
Projeto Básico 
 
Termo de Referência 

Unidade gestora 

Caracterização completa 

Estimativa de preços 



Processo de  
compras 

  Pregão 

  Convite 

  Tomada de Preços 

  Concorrência 

 

Realização da licitação 

Central de Licitações 



Unidade  
 gestora  

  Homologação 

  Contratação 

  OS 

  Executor 

Homologação 
 
Contratação 
 
Ordem de serviço 
 
Executor 

Unidade gestora 



Executor 

  Relatório 

  Atesto 

Supervisão 

Acompanhamento 

Fiscalização 

Executor 



UAG 

 Diligências 

  Pagamento 

Apreciação  
(relatório) 

Pagamento 

 

UAG 



Art. 37. A Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá        
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade             
e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 



Princípios proclamados essenciais para a probidade          
e a transparência na gestão da coisa pública 



Legalidade 
 
Novidades  
 
Jean Rivero e Massivo Severo Giannini: 
 
se as exigências da legalidade se estendessem a todos os elementos da atividade 
administrativa, esta seria puramente passiva. Existe o poder discricionário          
do administrador (existe liberdade e iniciativa). 



Legalidade 
  
Os atos da Administração devem ser realizados em conformidade com a lei, 
sob pena de nulidade. 



O ato inexistente é aquele que não reúne os elementos necessários            
à sua formação. Ele não produz qualquer consequência jurídica.  
 
Já o ato nulo é o ato que embora reúna os elementos necessários                
à sua existência, foi praticado com violação da lei, da ordem pública,    
dos bons costumes ou com inobservância da forma legal.  
 
O ato nulo precisa de decisão judicial para a retirada da sua eficácia.  

 



Impessoalidade 
   
É a característica que torna as ações da Administração e de seus servidores 
isentas de qualquer caráter de particularidade. 



Não se permite à Administração preferências, privilégios ou qualquer tipo 
de diferenciação no tratamento com os seus administrados. 

 



O administrador público é o executor do ato que serve de veículo para        
a manifestação da vontade estatal – as realizações são da entidade pública 
e não do agente. 

 



Moralidade 
  
A atividade pública está relacionada aos princípios éticos de justiça, equidade       
e probidade. 



É princípio de difícil ou até impossível expressão verbal, na forma escrita             
ou oral. Propõe o combate ao desvio em relação ao padrão moral consagrado 
pela comunidade. Consagra a necessidade de responsabilização                              
do administrador amoral. 



A equidade adapta a regra a um caso específico, a fim de deixá-la mais justa. 
A aplicação das leis criadas pelos legisladores e outorgadas pelo chefe           
do Executivo beneficia grande parte da população. 

 



Probidade na administração significa o agir em consonância com os valores 
anteriores citados, de modo a propiciar uma administração de boa qualidade. 



Segundo o princípio da probidade administrativa, o agente público deve agir 
com retidão no trato da coisa pública, sob pena de incorrer na perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens                      
e ressarcimento ao erário, sem prejuízo de ação penal cabível.                                  
E ainda, na proibição de contratar com o Poder Público ou de receber 
benefícios, incentivos ou subvenções. 



STJ – o servidor público pode e deve ser chamado à responsabilidade pelos danos 
materiais causados, não apenas ao erário, mas também à moralidade, ofensa 
nascida de desprimoroso comportamento. 



Publicidade  
 
Todo ato da Administração deve ser público, ou seja, acessível e transparente    
ao administrado. 



A publicidade só poderá ser excepcionada quando o interesse público 
assim  o determinar, pois a Administração não maneja interesses,   
poderes ou direitos pessoais seus, sob o dever da absoluta transparência. 



Eficiência 
 
 Refere-se ao uso racional dos recursos transferidos da sociedade         
para a Administração – soma à eficácia a razão de fazer por menos 
(melhor uso de recursos humanos, equipamentos ou financeiros) 



STJ – fica autorizada a Administração a prescrever requisitos, exigências                 
e pontuação que entender convenientes, como condições de eficiência,                  
a bem do interesse público. 



 

 

 

 

Prova ??? 
 

 Papel em branco; 

 Escrever o nome. 


