
COORDENADORIA DE
CONTROLE INTERNO - CCI



“Buscar a eficiência, eficácia, 
economicidade, legalidade e efetividade na 
gestão dos Recursos Públicos, por meio de 

medidas preventivas e corretivas”.

MISSÃO



Plano de Execução de 100 dias
Biênio 2017/2018

�Objetivos estratégicos: Aprimorar a governança institucional.

�Resultados Esperados:

-Implantar as ações de caráter preventivo, objetivando a redução de
apontamentos pelos órgãos de controle;

-Aprimorar o Sistema de Controle Interno, com a revisão das normas
administrativas;

- Implantar Gestão de Riscos nas áreas priorizadas no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso.



Primeiro ciclo de oficinas  nos temas:

 Fiscalização de Contratos e Atas de
Registro de Preços;

Sindicância, PAD (Provimento n° 5/2008/CM);

 Aplicação de Pedidos de Adiantamentos





FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Lei nº 8666/93.

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes. 6



 No âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, o Tribunal
de Justiça – TJMT, por meio da Coordenadoria
Administrativa editou a Portaria nº 182/2004/TJ – Marco
Regulatório, a Instrução Normativa nº 01/2009-Coord.
Adm. e a Instrução Normativa SCC nº 01/2011 – Coord.
Adm., que dispõem sobre as atribuições do Fiscal do
Contrato.



 Art. 33 (Portaria nº 182/2004) - A fiscalização deverá
ser exercida, preferencialmente, por servidores que
atuem na área do objeto contratado ou que,
independentemente de sua lotação, tenham
conhecimento da matéria, devendo a indicação do
fiscal ser feita pelo Diretor do Departamento
solicitante, em campo especificado no Termo de
Referência ou Projeto Básico.



Capítulo III - IN SCC nº 01.2011

Da Fiscalização dos Contratos – Letra A - Regras aplicáveis à fiscalização de
qualquer tipo de contrato da citada Instrução Normativa preceitua:

 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma
das partes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

 O Fiscal do Contrato deverá ler e conferir o documento de sua
designação para ciência da extensão de suas responsabilidades.



Além das atribuições constantes das normas internas acima descritas, o Fiscal de 
Contrato deverá:

Da execução

 Acompanhar, fiscalizar e monitorar a execução do contrato ou da ata de registro
de preço, de modo que sejam cumpridas integralmente todas as condições
(objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas cláusulas contratuais;

 Registrar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;

 Comunicar, por escrito, à Divisão de Contratos (Gestor e Chefe da Divisão),
eventuais falhas, atrasos ou fatos relevantes que possam inviabilizar o
cumprimento dos prazos estabelecidos;



 Deverá trazer para os autos a comprovação do recebimento dos materiais
ou dos serviços entregues/realizados pela contratada, atentando-se para a
necessidade de juntar cópias das respectivas notas fiscais atestadas junto
aos autos do contrato;

Quando da substituição do Fiscal durante a execução do Contrato ou Ata de
Registro de Preço, o Fiscal atual deverá apresentar, um relatório
circunstanciado das ocorrências apresentadas durante a fiscalização e
execução do Contrato, a fim de subsidiar o novo Fiscal, o qual deverá ser
indicado neste momento. O Fiscal atual deve aguardar a efetivação da
nomeação de seu substituto para cessar o atesto das Notas Fiscais;



Registrar e manter atualizadas todas as ocorrências relevantes,
devendo juntar nos autos o relatório circunstanciado dessas
ocorrências e, caso necessário, encaminhá-las ao Ordenador de
Despesas para as providências;

Notificar a contratada nos casos de irregularidades e descumprimento
do prazo de entrega do material ou da prestação do serviço, estipulando
prazo para manifestação e procedendo à juntada nos autos;

Se houver alguma solicitação por parte da contratada (dilação de
prazo, problemas com fornecedor, troca de marca, etc.), deverá
encaminhar os autos para a Divisão de Contratos que providenciará a
remessa para a Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência
para análise e parecer.



Do pagamento

O Fiscal do Contrato deve exigir do fornecedor, quando da emissão da nota
fiscal, as certidões negativas do INSS e FGTS, bem como as certidões de
regularidade fiscal da fazenda federal, estadual e municipal;

O Fiscal deverá encaminhar ao Departamento Administrativo/Divisão de
Contratos, cópias das notas fiscais e documentos pertinentes, por
Comunicação Interna, via protocolo;

Os originais deverão ser encaminhados ao FUNAJURIS para pagamento,
juntamente com as certidões de regularidade fiscal;

Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados;



Das Prorrogações/Término

 Encaminhar ao Departamento Administrativo/Divisão de Contratos pedidos de
prorrogação, alteração em projeto, serviço ou de acréscimos/decréscimos
(quantitativos e qualitativos) efetuados no contrato, acompanhados das devidas
justificativas e observadas às disposições da Lei nº 8.666/93;

 Informar, quando do término da vigência do contrato, quanto à liberação da garantia
contratual em favor da contratada ao Ordenador de Despesas, bem como acerca da
vigência do seguro garantia no caso de aditamento;

 Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual e, em caso de prorrogação,
adotar as providências necessárias, atentando-se ao prazo de 90 (noventa) dias antes
da data de vencimento;

 O Fiscal deverá apresentar relatório final de acompanhamento e fiscalização da obra
ou serviço, em 05 (cinco) dias após o término do prazo de vigência do contrato;



DAS PENALIDADES (Instrução Normativa nº 001/2009/Coord.Adm.)

Art. 12 - Os Fiscais e Gestores dos Contratos e Atas de Registro de
Preço respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício
irregular das atribuições do encargo, e serão responsabilizados pelo
não exercício do seu encargo na forma como prescreve a legislação
correlata, após a apuração dos fatos.

Parágrafo único - O Fiscal, Gestor ou Comissão de Recebimento
designada responderá administrativamente pelo exercício irregular das
atribuições a ela pertinentes, estando sujeito às penalidades previstas
na Lei Complementar nº 04/90 e outros dispositivos legais correlatos,
inclusive de ordem pecuniária quando ocasionar danos ao erário e/ou
encargos financeiros decorrentes de atrasos nos pagamentos.



Questionário/2016: Fiscalização de Contratos



Percentual de respostas do questionário sobre fiscalização 
de contratos administrativos:

Questionário enviado à 93 Fiscais de Contratos

















Conferir: Valor, razão social e CNPJ da contratada com a Nota de empenho 
e/ou Contrato
, 















Após o término do prazo de vigência do contrato, com relação ao 
relatório final de acompanhamento e fiscalização da execução da obra ou 
entrega do serviço (relatório circunstanciado), geralmente: (questão de 

múltipla escolha):

50

25

24

14

14

4

3

0 10 20 30 40 50 60

Certifica que os serviços/produtos foram
executados/entregue conforme o contrato/ARP

Faz constar todas as ocorrências e irregularidades
apontadas durante a execução do contrato/ARP

Faz constar todas as atividades desenvolvidas pela
empresa contratada

Apresenta relatório dentro do prazo de  05 (cinco) dias 

É notificado pelo Departamento Administrativo

Apresenta relatório após 05 (cinco) dias do prazo de
vigência do contrato/ARP

Não apresenta relatório



Análise da Pesquisa/2016 
apresentada:





Boas práticas para acompanhamento da 
fiscalização



OBJETIVOS:

 Demonstrar a execução contratual;

 Demonstrar a execução financeira;

 Embasar a elaboração de relatórios.



Exemplo de Execução Financeira 



Exemplo  de Execução Contratual



DESIGNAÇÃO DE FISCAL
-“Kit básico” do fiscal:

-Instruções Normativas
-Edital, Proposta, Termo de Referência
- Contrato e Aditivos
-Capacitação permanente
-Livros, periódicos
-Apoio Jurídico e contábil
-Sistema informatizado
-Rotina de execução
-Convenção Coletiva
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Em resumo ao Fiscal compete:
- Acompanhamento da execução

- Estabelecer rotina de fiscalização

- apontamento de faltas cometidas pelo contratado

- determinação de correções, no limite das competências

- Verificação de cumprimento material e formal do contrato

- Registro das ocorrências da execução contratual

- Livro, ata, ofício, etc.

- Aceitação e registro do preposto

- Documentar contatos com o preposto

- Acompanhar a atuação do técnico que lhe auxilia na fiscalização,

questionando o que lhe parecer apropriado
40



- Instrução do processo para:
Alterações contratuais
prorrogação de prazos de execução
aplicação de penalidades
rescisão contratual

- Realização de medições e solicitações de pagamentos

- Atuação no recebimento do objeto

- Elaboração de relatórios periódicos, a serem enviados ao

gestor para análise e posterior anexação ao processo
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Conhecimento dos detalhes do contrato
Objeto
Contratado

Empresa, preposto, empregados, contato, etc
Vigência, modo de execução
Valores envolvidos
Obrigações do contratado e contratante
Cláusulas contratuais

Prazos, sanções, condições, reajustamento
Documentos acessórios

CCT, ANS (acordo de nível de serviço), Planilhas,
Livros 42

ROTINA DE ACOMPANHAMENTO



Principais Achados de Auditoria
Auditoria Setembro/2016 nos Contratos e ARPs

ACHADO: Ausência/deficiência de informações nos autos com
relação ao cumprimento de cláusulas contratuais.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação
de veículos automotores, 0 (zero) km ou com até 01 (um) ano de fabricação,
sem motorista, Sedan 1.6, quatro portas, equipados com sistema específico de
monitoramento de veículos em tempo real, em dias úteis ou não úteis, para
atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
conforme condições especificadas no Termo de Referência.



A fim de demonstrar se as obrigações pactuadas estão sendo cumpridas
pelas partes contratantes, segue abaixo o detalhamento das obrigações
constantes em cada item do Contrato, acompanhado das informações
colhidas na instrução processual.

Na análise dos autos por ocasião da auditoria foi observado que não
constava nos processos:

Registro ou documento comprobatório da entrega do objeto/serviço especificado
na proposta de preços;

Informação que possibilita verificar se os veículos contêm todas as especificações
constantes no Termo de Referência



Planilha detalhada dos serviços após o fechamento de cada mês da locação;

Avaliação dos serviços realizados;

 Informação quanto ao mau uso do veículo locado;

Relatório circunstanciado junto com as notas fiscais/faturas.

O registro quanto à realização da vistoria ;

Relação dos veículos que foram disponibilizados ao Tribunal de Justiça;

Informações ou documentos comprobatórios de que esses veículos estão
licenciados no Estado de Mato Grosso e que não possuem multas pendentes.



Principais Causas e Efeitos do Achado de 
Auditoria

Causas
Deficiência de controle interno (rotinas e procedimentos de controle);

Deficiência na fiscalização e acompanhamento da execução contratual;

Desconhecimento dos normativos internos relacionados às atribuições do 
Fiscal do Contrato;

Falta de leitura das cláusulas contratuais que dispõem sobre o modo de 
execução e as obrigações contratuais.



Efeitos

Possibilidade de apontamento pelo TCE/MT;

Dano ao erário em razão da impossibilidade de verificação/comprovação
da execução do objeto na forma contratada, bem como pela ausência de
comprovação da entrega do serviço/bem contratado;

Possibilidade de falha na execução do contrato, em razão da falta de
acompanhamento da execução contratual;

Compromete a análise acerca do descumprimento de cláusulas
contratuais.






