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TRABALHANDO POR TODOS

LEI N° 1.037/2.022, DE 05 DE MAIO DE 2.022.
(Dispõe sobre a criação da função de Gestor e Fiscal de Contratos e da
outras providencias).
SISINIO DE OLIVEIRA LEÃO, Prefeito Municipal de Pontalinda/SP,
Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei;
Faz saber, que a Câmara Municipal de Pontalinda aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte lei:
Artigo 1° - Fica criada a função de "Gestor e Fiscal de Contratos", no âmbito
da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, para o gerenciamento geral,
acompanhamento e fiscalização operacional da execução dos contratos firmados entre a
Administração Pública Municipal e particulares.
§ 1° - Para esta Lei, considera-se:
I - Gestor e Fiscal de Contratos: o agente público responsável pelo
gerenciamento geral e pelo acompanhamento e fiscalização operacional da execução dos
contratos firmados entre a Administração Pública Municipal e particulares;
II - Contrato: toda e qualquer forma de acordo entre a Administração Pública
municipal e particulares, incluindo aditivos e demais ajustes.
Artigo 2° - Para toda e qualquer contratação no âmbito da Administração
Direta e Indireta do Poder Executivo municipal será designado 01 (um) servidor público
municipal efetivo para o exercício da função operacional de Gestor e Fiscal de Contratos.
Artigo 3° - O Gestor e Fiscal de Contratos sera servidor público efetivo
designado em Portaria, em até 05 (cinco) dias contados da promulgação desta lei, contendo
o nome completo, a identificação funcional, o cargo ou função pública exercida pelo servidor
público destinatário da delegação.
Parágrafo único - O Gestor e Fiscal de Contratos será escolhido conforme
a sua capacitação técnica em relação ao objeto do contrato e, preferencialmente, dentre
servidores públicos que participaram da elaboração do Termo de Referência que norteou a
contratação.
Artigo 4° - Compete ao Gestor e Fiscal de Contratos, observado o disposto
na Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas pertinentes ao assunto:
I - autorizar a celebração de termo aditivo para a alteração do contrato;
II - autorizar a eventual celebração de termo aditivo para prorrogação do
prazo do contrato, após exame qualitativo do produto ou serviço prestado pelo contratado;
III - aplicar penalidades, subsidiado pelas informações fornecidas pelo Fiscal
do Contrato;
IV - decidir sobre a rescisão dos contratos;
V - analisar e responsabilizar-se por eventual necessidade de convalidação
dos termos contratuais.
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VI - acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos e
quantitativos;
VII - registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do contrato;
VIII - determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou
substituição, a expensas da contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução;
IX - receber o objeto do contrato mediante termo assinado pelas partes;
X - rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto em
desacordo com as especificações contidas no contrato, observado o termo de referência;
XI - exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos
no contrato e instrumentos dele decorrentes;
XII - exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos
aditivos;
XIII - atestar as notas fiscais e faturas;
XIV - comunicar ao Prefeito, em tempo hábil, qualquer ocorrência que
requeira tomada de decisões ou providências que ultrapassem o seu âmbito de competência,
em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
XV — atestar a conclusão parcial ou total dos serviços efetivamente
realizados, em consonância com o previsto no contrato;
XVI - emitir atestado de avaliação do serviço prestado ou do objeto recebido.
§ 1° - O Gestor e Fiscal de Contratos deverá diligenciar no sentido de
solicitar nova licitação ou propor a prorrogação do contrato vigente, de modo a evitar a
interrupção de serviços públicos essenciais.
§ 2° - A Divisão de Assuntos Jurídicos, por meio de seu procurador ou
assessor jurídico, bem como o setor equivalente nas entidades descentralizadas da
Administração Pública Municipal, deverão manifestar-se previamente sobre todos os atos
previstos neste artigo.
Artigo 5° - 0 contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas e a legislação em vigor, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
Parágrafo único - A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada pela Administração, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a
plena execução do objeto.
Artigo 6° - A função de Gestor e Fiscal de Contratos perceberá como
gratificação, o vencimento fixado no Anexo I, Referencia 01, Grau A, da Lei Complementar n°
216, de 20 de janeiro de 2.022, e suas alterações posteriores.
Parágrafo Único — A referida gratificação não sera incorporada ao
vencimento do servidor designado, não sera considerada para fins previdenciários e não
acumulará para efeito de pagamento de vantagens pecuniárias (quinquênio, sexta-parte,
etc...)
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Artigo 7° - 0 servidor municipal designado para exercer as funções criadas
pelo artigo 10 desta Lei, somente fará jus ao recebimento enquanto permanecer no seu
exercício
Artigo 8° - O Gestor e Fiscal de Contratos poderá ser responsabilizado nas
esferas civil, penal e administrativa pelos atos decorrentes de sua atuação.
Artigo 9° - Os órgãos ou entidades demandantes ou licitantes deverão
propiciar plenas condições de atuação ao Gestor e Fiscal de Contratos.
Artigo 10° - Os órgãos ou entidades descentralizadas da Administração
Pública Municipal deverão propiciar plenas condições de atuação ao Gestor e Fiscal do
Contratos.
Artigo 11° - 0 agente público responsável pelas funções instituídas nesta
lei devera informar a Divisão de Assuntos Jurídicos do Município sobre as irregularidades
verificadas nos contratos celebrados.
Artigo 12° - Os casos omissos serão submetidos a Divisão de Assuntos
Jurídicos, para elaboração de parecer jurídico do procurador ou do assessor jurídico do
Município e serão decididos pelo Prefeito Municipal.
Artigo 13° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.

Prefeitura M opal de Pontalinda, em 05 de maio de 2.022.
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