
PORTARIA FS Nº 9 DE 30 DE MARÇO DE 2021 

NORMATIZA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR. 

O DIRETOR-EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, e 

CONSIDERANDO: 

- o disposto no Decreto Estadual nº 45.600/2016, que se trata de ato que vincula as atividades 

da Fundação Saúde e deve ser observado na execução dos contratos firmados por esta 

entidade. 

- a necessidade de regulamentar o processo de fiscalização nos contratos de prestação de 

serviços especializados de assistência médico hospitalar, em conformidade ao disposto nos 

artigos 58, III e 68 da Lei nº 8.666/1993; e 

- a necessidade de padronizar a sistemática operacional de fiscalização dos contratos; 

- o Proc. nº SEI-080007/000809/2021; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Disciplinar a supervisão, gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços 

especializados de assistência médico-hospitalar firmados pela Fundação Saúde. 

Art. 2° - Prestar orientações e subsídios aos gestores, fiscais e seus substitutos, designados 

para acompanhar e fiscalizar os serviços objeto da presente Portaria, normatizando os 

procedimentos, em observância ao Princípios basilares da Administração Pública, permitindo a 

eficiência e transparência dos atos de fiscalização praticados. 

DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 

Art. 3° - Compete ao fiscal o armazenamento da cópia do Termo de Referência, do Termo de 

Contrato e todos os seus anexos, de modo a observar as cláusulas pactuadas possibilitando a 

fiscalização das obrigações assumidas pelas partes. 

Art. 4° - O fiscal deverá acompanhar “in loco” a execução do objeto contratado, elaborando 

registro em livro próprio e individualizado para cada contrato, de modo a realizar o controle de 

horas trabalhadas e proceder a anotações quanto a eventuais falhas e/ou faltas observadas. 

Art. 5° - O fiscal deverá anotar em registro em livro próprio e individualizado para cada 

contrato todas as informações relacionadas à sua execução, contendo nome completo dos 

prestadores de serviços e a quantidade diária de horas trabalhadas, a fim de aferir o total de 

horas semanais, de modo a haver proporcionalidade do total de horas executadas 

diariamente, auferindo se a mesma está em conformidade ao quantitativo contratado. 

Parágrafo Único - Em caso de não realização do total de horas diárias pactuadas, deverá ser 

procedido glosa, baseada no custo do valor do homem/dia pro rata. 



Art. 6° - O fiscal do contrato deve constantemente avaliar a execução do objeto e o 

desempenho da qualidade dos serviços, devendo descontar qualquer inexecução constatada, 

ou ainda o serviço executado sem observância da qualidade mínima exigida, adotando como 

critério o custo diário pro rata. 

Art. 7° - Quando do recebimento da fatura mensal, compete ao fiscal conferir a documentação 

entregue pela contratada, a fim de verificar se há alguma divergência com relação ao serviço 

prestado, juntando ao respectivo processo o relatório de fiscalização mensal contendo a 

qualidade da prestação dos serviços e a quantidade de horas trabalhadas, atestando: 

I - se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas;  

II - se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido; 

Parágrafo Único - Procedidas as verificações, o fiscal deverá atestar se a prestação do serviço 

está de acordo com o contratado. 

Art. 8° - Compete, ainda, ao fiscal: 

I - verificar se o número de prestadores de serviços disponibilizados, por função, coincide com 

o previsto no contrato; 

II - conferir se os prestadores de serviços estão desempenhando as funções para as quais 

foram contratadas;  

III - proibir a execução, por parte dos prestadores de serviços da contratada, de serviços 

diferentes do objeto do contrato;  

IV - sempre que necessário, produzir provas, datar, assinar e colher a assinatura do 

Coordenador da contratada para instruir eventual procedimento de apuração de falta 

contratual; 

V - informar ao setor responsável pela elaboração dos cálculos a quantidade de dias 

efetivamente trabalhados e a ocorrência de faltas sem cobertura e atrasos, quando houver: 

VI - registrar todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, em especial as que 

repercutam na qualidade do objeto e que possam ensejar apuração de falta contratual, por 

meio do relatório de fiscalização. 

Art. 9° - As normativas aqui relacionadas não excluem a necessidade de observância dos atos 

de fiscalização consignados no Instrumento Contratual. 

Art. 10° - Os efeitos desta Portaria vigoram a contar da data de publicação. 

Art. 11° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021 

DILSON DA SILVA PEREIRA 

Diretor-Executivo da Fundação Saúde 


