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TERMO DE COMPROMISSO DE FISCAIS
PARA TERMOS DE CONTRATOS

Eu, _______________________________________________________, servidor
da UFRJ, SIAPE ____________, lotado no (a) ________________________ na qualidade de fiscal
do projeto ______________________________________________, financiado pelo (a)
_________________________________, formalizado através do processo UFRJ
__________________ , apoiado pela Fundação _________________________ e orçado em
_________________, responsabilizo-me pela fiscalização do referido projeto, assumindo,
portanto, as seguintes obrigações:

1. Manter-me informado quanto à legislação pertinente e todos os procedimentos de
execução do projeto;

2. Informar-me sobre o exercício das atribuições do coordenador (execução do projeto,
comunicação das necessidades de ajuste, solicitações de prorrogação e aumento de
valor);

3. Compreender a importância deste documento e de seus anexos e calendário guardando
uma cópia dos mesmos para minha consulta;

4. Solicitar ao coordenador do projeto, à esta Divisão de Contratos Fundacionais / PR-6, à
fundação de apoio e às entidades envolvidas na execução, informações necessárias para
o desempenho das funções de fiscalização do projeto;

5. Comunicar à Divisão de Contratos Fundacionais / PR-6 as dificuldades que estejam
comprometendo o desempenho das funções;

6. Registrar/Preencher os relatórios parciais de fiscalização nos períodos pré-definidos e
enviá-los para análise por ofício para a Divisão de Contratos Fundacionais/PR-6;

7. Registrar/Preencher o relatório de fiscalização final, ao término do projeto, e enviá-lo
para análise por ofício para a Divisão de Contratos Fundacionais / PR-6;

8. Estar ciente de que os relatórios que devem ser preenchidos e enviados para a Divisão de
Contratos Fundacionais / PR-6 englobam 3 (três) áreas:
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Eu, , servidor
da UFRJ, SIAPE , Iotado no (a) na qualidade de fiscal
do projeto , financiado pelo (a)

, formalizado através do processo UFRJ
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1. Manter-me informado quanto a legislagao pertinente e todos os procedimentos de
execugao do projeto;

Informar-me sobre o exercicio das atribuigoes do coordenador (execugao do projeto,
comunicagao das necessidades de ajuste, solicitagoes de prorrogagao e aumento de
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fundagao de apoio e as entidades envolvidas na execugao, informagoes necessarias para
o desempenho das fungoes de fiscalizagao do projeto;

Comunicar a Divisao de Contratos Fundacionais / PR-6 as dificuldades que estejam
comprometendo o desempenho das fungoes;

Registrar/Preencher os relatérios parciais de fiscalizacao nos periodos pré-definidos e
envia-los para analise por ofl'cio para a Divisao de Contratos Fundacionais/PR-G;

Registrar/Preencher o relatério de fiscalizagao final, ao término do projeto, e envié-lo
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a. Técnica - Comprova o cumprimento das metas e etapas do Plano de Trabalho nas
condições estabelecidas assim como a sua regularidade e outros fatos que o fiscal
julgar relevantes;

b. Física/Financeira - Comprova a boa e regular aplicação dos recursos financeiros
empregados no projeto em compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi
estabelecido no Plano de Trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforme os
cronogramas apresentados e outros fatos que o fiscal julgar relevantes;

c. Legal - Comprova a correta observação da legislação pertinente as atividades de
execução do projeto, como a lei 8.666/93, o Decreto 7.423/10, assim como
princípios de direito administrativo (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade,
Publicidade e Eficiência) e outros que o fiscal julgar necessários.

9. Preencher, por completo, relatório com a informação sobre a fase na qual se encontra a
execução do projeto, quais sejam: “Inicial”, “Intermediária”, “Final” e “Concluído”. Bem
como, informar o posicionamento do fiscal quanto à sua continuidade, quais sejam:
“Favorável”, “Favorável com pendências” ou “Desfavorável”, e suas justificativas.

10. Atender e responder às solicitações da Divisão de Contratos Fundacionais / PR-6;

11. Comunicar à esta Divisão de Contratos Fundacionais / PR-6 toda e qualquer irregularidade
que tenha conhecimento na execução do projeto;

12. Protocolar, pessoalmente, na Divisão de Contratos Fundacionais / PR-6, a documentação
que compõem o presente documento;

13. Estar ciente de que o não cumprimento das funções poderá acarretar na suspensão da
execução do projeto e a devida responsabilização;

Ciente das obrigações supracitadas, rubrico e assino as vias em anexo.

Rio de Janeiro, _____ de __________ de 20_____.

_______________________________________________________

Assinatura e Carimbo
(Fiscal)
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