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DECRETO N. 34.649, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013 
 

1. Referências expressas à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 ou Lei 
nº 12.462/2011: 

 
Não há. 
 
2. Análise 
 
O Decreto n. 34.649/2013 regulamentou a Lei distrital nº 

4.636/2011, que instituiu “mecanismo de controle do patrimônio público do 

Distrito Federal, dispondo sobre provisões de encargos trabalhistas a serem pagos 

às empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, no âmbito dos 

Poderes Públicos do Distrito Federal”. 
 
A referida lei distrital previu a necessária observância, pelos editais 

referentes às contratações de empresas para prestação de serviços contínuos, de 
que provisões de encargos trabalhistas relativas a férias, décimo-terceiro salário 
e multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por dispensa sem justa 
causa, sejam glosadas do valor mensal do contrato e depositadas exclusivamente 
em conta corrente vinculada, aberta em nome da empresa contratada em banco 
público oficial. 

 
O decreto ora em exame operacionaliza as regras previstas em lei, 

detalhando-as, de forma a conferir maior densidade normativa à matéria. 
 
 
No que diz respeito à questão, a Lei n. 14.133/2021 previu: 

 

“Art. 121. Somente o contratado será responsável 

pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

§ 1º A inadimplência do contratado em relação aos 

encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à 

Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não 

poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e 

o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de 

imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo. 

§ 2º Exclusivamente nas contratações de serviços 

contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a 

Administração responderá solidariamente pelos encargos 
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previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se 

comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações 

do contratado. 

§ 3º Nas contratações de serviços contínuos com 

regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o 

cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a 

Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, 

poderá, entre outras medidas: 

I - exigir caução, fiança bancária ou contratação de 

seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias 

inadimplidas; 

II - condicionar o pagamento à comprovação de 

quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato; 

III - efetuar o depósito de valores em conta vinculada; 

IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente 

o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do 

pagamento devido ao contratado; 

V - estabelecer que os valores destinados a férias, a 

décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos 

empregados do contratado que participarem da execução dos 

serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado 

somente na ocorrência do fato gerador. 

 

§ 4º Os valores depositados na conta vinculada a que 

se refere o inciso III do § 3º deste artigo são absolutamente 

impenhoráveis. 

§ 5º O recolhimento das contribuições previdenciárias 

observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991.” 

 
Entendemos, assim, que a Lei distrital nº 4.636/2011 e seu decreto 

regulamentador (Decreto n. 34.649/2013) não conflitam com as disposições 
estabelecidas na Lei n. 14.133/2021. 

 
3. Conclusão 
 
Entendemos, assim, que o Decreto n. 34.649/2013 continua vigente 

e aplicável após a edição da Lei federal n. 14.133/2021. 
 
 
 


