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APRESENTAÇÃO 

 

O objetivo deste manual é fornecer orientações aos coordenadores e fiscais de contratos 

referentes a projetos apoiados por Fundação de Apoio. 

 

Todas as informações contidas neste manual seguem as orientações e as normas gerais 

internas desta universidade, os ditames da legislação correlata vigente e as orientações dos 

órgãos externos de controle. 

 

Neste manual são esclarecidos os papéis de cada um dos agentes que intervém na execução 

do contrato e em seu controle. São também explicitadas as etapas de transferência de 

recursos para as Fundações de Apoio, os procedimentos para solicitar e realizar pagamentos 

para cumprir as etapas dos projetos, listados os tipos de pagamentos que são vedados por lei 

e 

apresentadas as atividades de controle que devem ser realizadas periodicamente. 

 

Constam do presente manual - em forma de anexos - modelos de documentos indispensáveis 

à tramitação dos processos na Universidade. 

 

Espera-se, por meio do presente manual, contribuir para a disseminação de conhecimentos 

na 

Universidade e para disponibilizar um conjunto de informações úteis para a implementação 

dos trabalhos do Gestor e do Fiscal dos contratos com Fundação de Apoio, 

principalmente esclarecendo as dúvidas daqueles que pela primeira vez se dedicam a tais 

atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 – OS AGENTES DO SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE CONTRATOS COM 

FUNDAÇÃO DE APOIO 

A Resolução nº 46/2019-CUn/UFES, estabelece normas financeiras e administrativas para 

projetos que envolvam contratação de fundação de apoio. Assim, ela estabelece as atribuições 

da UFES e das Fundações de Apoio nos artigos 6º e 7º respectivamente. 

A UFES adota um sistema descentralizado de gestão e fiscalização da execução dos contratos 

com fundação de apoio e um sistema centralizado de controle e de apoio aos agentes que 

atuam no processo de execução contratual, nos termos do Art. 24 da Resolução nº. 46/2019-

CUn. 

 

1.1 – O SISTEMA DESCENTRALIZADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

Para execução do sistema descentralizado de gestão, para cada contrato é designado um 

gestor e um fiscal por delegação de responsabilidade. Pode também ser nomeado um gestor 

adjunto bem como um fiscal adjunto. 

Todos eles assinarão os acordos pactuados no âmbito dos respectivos projetos, dando pleno 

conhecimento de suas atribuições e assumindo, desta forma, o dever de desempenhar bem 

as 

suas funções e de cumprir com zelo as suas responsabilidades. 

Tal procedimento visa garantir a segregação de funções e impedir a possibilidade de que um 

mesmo servidor atue como fiscal e gestor em um mesmo contrato. 

 

1.1.1 – ATRIBUIÇÕES DO GESTOR/COORDENADOR DO CONTRATO 

O gestor do contrato é o responsável pela administração contratual. Compete a ele definir o 

cronograma de execução, os recursos a serem gastos, analisar e negociar propostas de 

fornecedores, acompanhar a execução do projeto para atender os prazos, entre outros. É o 

agente responsável por fazer com que o objeto contratado com a Fundação de Apoio seja 

alcançado, observando as leis, normas, disposições contidas no contrato e os princípios que 

regem a administração pública, notadamente os princípios da legalidade, da economicidade 

e efetividade. A observância destes três princípios informa que a consecução do objeto deve 

ser realizada em estrita observância às leis, com os menores custos possíveis (desde que não 

prejudiquem as especificações necessárias) e com a produção de resultados efetivos e 

proporcionais aos custos. 



O coordenador do projeto será aquele que o propõe ou aquele assim designado pelo Diretor 

do Centro ou pela Pró-Reitoria a que se vincula o projeto e, na ausência de indicação de 

coordenador, compete ao Magnífico Reitor efetuar a sua designação. 

Atualmente, na praxe universitária, o coordenador do projeto apoiado e o gestor do contrato 

são a mesma pessoa. No entanto, a gestão do contrato poderá ser feita por outra pessoa que 

não seja o coordenador do projeto. Se assim acontecer, o gestor deverá estar próximo à 

execução do projeto, a fim de que não resulte prejuízo nem à execução desse e nem à do 

contrato. 

Os trabalhos como coordenador de projeto apoiado por fundação não acarretarão prejuízo à 

carga horária didática/trabalho dos professores/servidores técnicos administrativos 

envolvidos e compreendem, dentre outras, as seguintes atribuições e responsabilidades: 

I. Cumprir o disposto neste manual e o §2º, do artigo 26, da Resolução nº 46/2019: 
 
§2º Cabe ao coordenador do projeto exercer todas as atividades inerentes às 
do gestor de contrato, conforme dispõe o Manual de Gestão e Fiscalização de 
Contratos com Fundação de Apoio, e em especial: 
I - zelar para que as atividades do projeto por ele coordenado sejam 
executadas em conformidade com a lei e com esta Resolução; 
II - tomar as medidas cabíveis à execução das atividades constantes no 
projeto, incluindo o acompanhamento da execução financeira do projeto; 
III - prestar, a quem deva, contas do projeto e/ou exigir, de quem as deva, que 
elas sejam prestadas, sempre no tempo certo e conforme os regulamentos 
inerentes; 
IV - havendo, no âmbito do projeto, contrato, convênio ou instrumento 
congênere firmado entre a Ufes e outras instituições, exigir destas o 
cumprimento do pacto firmado, cabendo-lhe, em caso de descumprimento, a 
devida comunicação às instâncias competentes. 
§ 3º Os trabalhos como coordenador de projeto ou outros quaisquer a serem 
executados no âmbito dos contratos com fundações de apoio não acarretarão 
prejuízo à carga horária didática dos professores envolvidos e à carga horária 
de 
trabalho dos técnicos administrativos em Educação 

 
II. Tomar tempestivamente as medidas cabíveis para a execução das atividades 

constantes no PROJETO; 
 

III. Solicitar à FUNDAÇÃO DE APOIO as providências necessárias ao bom e perfeito 
andamento do PROJETO; 

 

IV. Exigir da FUNDAÇÃO DE APOIO somente o que for previsto no contrato e respectivo 
projeto básico de contratação de fundação; 

 



V. Zelar para que as atividades do PROJETO sejam executadas em conformidade com a 
lei e com as decisões e resoluções internas da UFES; 
 

VI. Garantir que a FUNDAÇÃO DE APOIO não contrate cônjuge, companheiro ou parente, 
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de: 
 

a. Servidor da UFES que atue na direção da FUNDAÇÃO DE APOIO; 
b. Ocupantes de cargos de direção superior da UFES. 

 

VII. Fiscalizar se a FUNDAÇÃO DE APOIO mantém, na rede mundial de computadores, sítio 
eletrônico que dê publicidade ao CONTRATO, nos termos do art. 4º-A da Lei n° 
8.958/1994, no que elenca os incisos I a V. No caso de descumprimento, o 
Coordenador deve notificar a Diretoria de Projetos Institucionais da UNIVERSIDADE 
(DPI/PROAD/UFES) para que sejam adotadas as medidas cabíveis para aplicação de 
penalidades previstas em contrato; 
 

VIII. Exercer a supervisão e decisão final sobre os aspectos pedagógicos, sobre todas as 
atividades didáticas e demais ações vinculadas ao PROJETO; 

 

IX. Zelar pela correta aplicação dos recursos, a fim de que a planilha orçamentária seja 
cumprida, bem assim para que se cumpram os dispositivos legais, aplicáveis às 
compras, e serviços contratados para execução do PROJETO; 

 

X. Tomar as medidas cabíveis a fim de que da execução do PROJETO não resulte prejuízo 
às atividades ordinárias de seus docentes ou servidores técnico-administrativos, 
conforme o estabelecido pelo Decreto nº 7.423/2010; 

 

XI. Somente solicitar despesas concernentes ao PROJETO e em estrita observância dos 
limites constantes na planilha orçamentária do projeto; 

 

XII. Verificar a compatibilidade da Despesa Operacional Administrativa – DOA cobrada 
pela fundação de apoio e o montante de recursos por ela gerenciados; 

 

XIII. Avaliar a pertinência e, se for o caso, solicitar à fundação de apoio que promova 
redução do valor previsto na rubrica destinada à Despesa Operacional Administrativa 
- DOA quando ocorrer: 

 

a. Reorçamentação para redução do valor total a executar; 
b. Diminuição do escopo ou amplitude do projeto; 
c. Realização de despesa em valor inferior ao previsto no contrato, quando essa 

for menor que 10% do valor total da despesa prevista. 
 



XIV. Analisar e deliberar quanto às solicitações apresentadas pela fundação de apoio para 
aumentar o valor previsto na rubrica destinada à Despesa Operacional Administrativa 
- DOA; 

 

XV. Solicitar que a fundação de apoio comprove a abertura de uma conta bancária 
específica para a execução do projeto, uma conta de poupança para receber os saldos 
diários do projeto e, quando houver previsão de fundo de rescisão, uma conta de 
poupança específica para essa finalidade; 

 

XVI. Apoiar o fiscal do contrato na realização de suas atividades; 
 

XVII. Efetuar o recebimento dos materiais permanentes adquiridos na execução do 
PROJETO, e firmar os Termos de Transferência e Responsabilidade, os quais constarão 
das prestações de contas futuras do projeto, mormente da prestação de contas final; 

 

XVIII. Encaminhar em tempo hábil à Diretoria de Projetos Institucionais - DPI, as solicitações 
de alteração do contrato ou projeto básico de contratação para: 

 

a. Designar novo coordenador do projeto e fiscal; 
b. Alterar prazos de vigência ou de execução; 
c. Modificar planilha de orçamento do projeto; 
d. Alterar o valor previsto na rubrica de ressarcimento da Despesa Operacional 

Administrativa – DOA da Fundação Apoio; 
e. Modificar a amplitude ou o escopo do projeto, observados os limites legais. 

 

XIX. Nos casos de revisão do orçamento, de modificação da amplitude e de alteração de 
escopo, encaminhar à Diretoria de Projetos Institucionais – DPI/PROAD/UFES 
acompanhado da documentação elencada no capítulo 4 do Manual de Elaboração e 
Modificação de Contratos com Fundações de Apoio; 
 

XX. Solicitar que a fundação de apoio apresente as prestações de contas nos prazos 
previstos no art. 43, II, e art. 45, § 1º da Resolução nº 46/2019-CUN; 
 

XXI. Encaminhar a prestação de contas parcial e o relatório de cumprimento do objeto à 
Diretoria de Projetos Institucional/PROAD, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 
término do prazo de 60 (sessenta) dias da fundação de apoio para apresentar a 
prestação de contas; 
 

XXII. Encaminhar a prestação de contas final e o relatório de cumprimento do objeto à 
Diretoria de Projetos Institucional/PROAD, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 
término do prazo de 120 (cento e vinte) dias da fundação de apoio para apresentar a 
prestação de contas; 
 



XXIII. Observar as disposições contidas no capítulo “4. DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PELO COORDENADOR À DPI/PROAD/UFES” do Manual de Prestação de Contas 
de Contratos Com Fundações de Apoio em relação às formalidades referentes as 
prestações de contas parciais e final; 

 
XXIV. Prestar, a quem deva, contas do PROJETO e/ou exigir, de quem as deva, que elas sejam 

prestadas, sempre no tempo certo e conforme os regulamentos inerentes; 
 

 

XXV. Receber o Relatório Simplificado de Gestão elaborado pela fundação de apoio, 
abrangendo a execução física e financeira do projeto, anexá-lo ao processo, e após 
análise, caso entender cabível, deliberar pela sua aprovação; 
 

XXVI. Antes de cada novo repasse de recursos à FUNDAÇÃO DE APOIO, verificar quanto à 
existência nos autos do Relatório Simplificado de Gestão, referido no inciso anterior, 
elaborado em data inferior à 06 (seis) meses contados da data de solicitação do 
repasse, e adotar as providências junto à FUNDAÇÃO DE APOIO caso o relatório não 
seja fornecido ou esteja em data superior a estipulada neste inciso; 

 

XXVII. Havendo, no âmbito do PROJETO, a existência de contrato, convênio ou instrumento 
congênere firmado entre a UFES e outras instituições, exigir destas o cumprimento do 
pacto firmado, cabendo-lhe, em caso de descumprimento, a devida comunicação às 
instâncias competentes.  
 

XXVIII. Observar o disposto no art. 15 da Resolução nº 46/2019 do CUn, informando a relação 
nominal de bolsistas no Projeto Básico, acompanhado do número de identificação 
funcional, carga horária de dedicação ao projeto, duração e valor da bolsa, devendo 
tal lista ser aprovada pelas instâncias pertinentes; 
 

XXIX. Havendo alteração dos bolsistas, deve ser submetida novamente à aprovação da 
primeira instância que deliberou quanto à aprovação do projeto; 
 

XXX. Abster-se de conceder as bolsas previstas no art. 15 da Resolução nº 46/2019 do CUn, 
nos seguintes casos: 

 

a. aos docentes e servidores técnico-administrativos que no projeto ou plano de 
trabalho do projeto aprovado pelas instâncias competentes não estejam 
nominalmente identificados e não conste a carga horária de dedicação ao 
projeto e a duração e o valor da bolsa, conforme o disposto nos parágrafos § 
1º e § 2º do artigo 15 da Resolução nº 46/2019 do CUn;  

b. concomitantemente ao pagamento pela prestação de serviços de pessoas 
físicas e jurídicas pela mesma finalidade; 

c. para o cumprimento de atividades regulares de magistério de graduação e pós-
graduação nas instituições apoiadas; 

d. para realização de atividades em cursos lato sensu e de curta duração; 



e. aos servidores a título de retribuição pelo desempenho de funções 
comissionadas; 

f. pela participação de servidores nos Conselhos das fundações de apoio; 
g. cumulativamente com o pagamento de Gratificação por Encargo de Curso e 

Concurso, de que trata o art. 76-A da Lei nº 8.112/1990, pela realização de 
atividades remuneradas. 

 

XXXI. Abster-se de receber bolsa exclusivamente com o fim de realizar atividades de 
coordenação administrativa do projeto, uma vez que há rubrica “Coordenação Geral” 
para pagamento da referida atividade; 

 
XXXII. Zelar pela NÃO ocorrência das seguintes práticas: 

 

a. Subcontratação no todo ou em parte do objeto celebrado com a 
UNIVERSIDADE;  

b. Utilização de contrato ou convênio para arrecadação de receitas ou execução 
de despesas desvinculadas de seu objeto; 

c. Utilização de fundos de apoio institucional da FUNDAÇÃO DE APOIO ou 
mecanismos similares para execução direta de projetos; 

d. Contratação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, 
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor da 
UNIVERSIDADE que atue na direção da FUNDAÇÃO DE APOIO ou de ocupantes 
de cargos de direção superior na UNIVERSIDADE; 

e. Contratação, sem licitação, de pessoa jurídica que tenha, como proprietário, 
sócio ou cotista, dirigentes da UNIVERSIDADE e/ou da FUNDAÇÃO DE APOIO, 
bem como companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de dirigente ou de servidor 
da UNIVERSIDADE; 

f. Utilizar recursos em finalidade diversa da prevista no PROJETO. 
 

XXXIII. Realizar, no mínimo mensalmente, o acompanhamento dos valores ressarcidos pela 
fundação de apoio, à título de DEPE e ressarcimento à UFES, de acordo com a 
informação fornecida pela Fundação de apoio de modo a evitar/mitigar a ocorrência 
de atrasos nos ressarcimentos devidos. 
 

XXXIV. Informar à Diretoria de Projetos Institucionais – DPI/PROAD o montante de recursos 
financeiros e materiais arrecadados pelo projeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
a contar do respectivo crédito em conta corrente, conforme art. 42 da Resolução nº. 
46/2019 do Conselho Universitário.  
 

XXXV. Exigir que a Fundação de Apoio viabilize junto à instituição bancária o acesso do 
coordenador às contas bancárias dos projetos (corrente e de poupança), 
exclusivamente 
para fins de consulta e acompanhamento dos recursos. 
 

XXXVI. Anexar o Relatório Simplificado de Gestão ao respectivo processo; 



 
XXXVII. Zelar pela não incidência das práticas listadas como vedadas na seção 2.2.4 do 

presente Manual. 
 

 
1.1.2 ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO 

Segundo a Lei nº. 14.133/2021 (Art. 117) a Administração Superior da UFES tem a obrigação 

legal de nomear um servidor para fiscalizar e acompanhar a execução contratual. 

O fiscal do contrato firmado com a Fundação de Apoio é o servidor do quadro efetivo da UFES 

designado para verificar se a execução do contrato está em conformidade: 

a) com as especificações contidas no projeto básico; 

b) com as normas e procedimentos previstos no contrato; 

c) com a legislação vigente; e 

d) com a boa técnica. 

 

Os trabalhos de fiscalização de contrato não acarretarão prejuízo à carga horária dos 

professores e/ou servidores envolvidos, não serão remuneradas e deverão ser exercidas 

durante a jornada de trabalho normal observando-se as seguintes orientações quanto às suas 

atribuições e responsabilidades: 

I. Cumprir o disposto neste manual e no artigo 27, da Resolução nº 46/2019: 
 
Art. 27. As atividades de fiscalização de contratos não serão remuneradas e 
serão preferencialmente exercidas durante a jornada de trabalho normal, 
observando-se  
as orientações contidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos com 
Fundação de Apoio, e compreendem, em especial: 
 
I - fiscalizar a regularidade das despesas efetuadas pelo coordenador do 
projeto, zelando para evitar o pagamento de despesas irregulares; 
 
II - apontar medidas para correção de qualquer irregularidade verificada, 
exigindo o cumprimento dos regulamentos pertinentes; 
 
III - havendo, no âmbito do projeto, contrato, convênio ou instrumento 
congênere firmado entre a Ufes e outras instituições, fiscalizar o cumprimento 
do pacto firmado. 
 
Parágrafo único. Nos casos devidamente justificados e mediante expressa 
autorização da chefia imediata, as atividades de fiscalização cumpridas em 
horários fora da jornada normal de trabalho poderão ser objeto de 
compensação. 

 



II. Ler atentamente o Termo de Contrato, sanar as dúvidas havidas junto à Diretoria de 
Projetos Institucionais – DPI/PROAD/Ufes e anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à sua execução;  

 

III. Acompanhar a realização das atividades previstas no projeto de forma que possibilite 
atestar nos documentos de cobrança (recibos, notas fiscais e afins), que os serviços e 
as entregas dos produtos foram realizados, e rejeitar os bens e serviços que estejam 
em desacordo com as especificações; 

 

IV. Os documentos fiscais devem ser atestados pelo fiscal do contrato que deverá datar, 
carimbar e assinar podendo ser lançada em qualquer parte do documento fiscal, de 
modo a evitar rasuras; 
 

V. Em relação ao ateste do recibo emitido pela fundação de apoio com a finalidade de 
receber os repasses da Ufes, o fiscal do contrato deverá assinar digitalmente o modelo 
de “Ateste de recibo para transferência de recursos e informação de saldo disponível”, 
podendo ser obtido em https://contratos.ufes.br/modelosrepasse;  
 

VI. Em caso de documentos fiscais digitais (materiais adquiridos, serviços contratados) e 
rubricas de pagamentos de celetistas, estagiários e bolsistas, o atesto deverá ser 
assinado digitalmente pelo fiscal, de acordo com os respectivos modelos 01 a 04, 
disponíveis em https://contratos.ufes.br/manual_prestacaodecontas e demais 
orientações previstas no Manual de Prestação de Contas. 
 

VII. Ao atestar os documentos de cobrança, adotar todas as ações necessárias e suficientes 
para garantir que:  

a. os preços, quantitativos e demais dados do documento estão corretos; 
 

b. a qualidade e quantidades estão adequadas ao especificado e às necessidades 
do PROJETO; 

 
c. as respectivas despesas estão em conformidade com as previsões do projeto 

básico e planilha orçamentária do PROJETO. 
 

VIII. Solicitar que a fundação de apoio comprove a abertura de uma conta bancária 
específica para a execução do projeto, uma conta de poupança para receber os saldos 
diários do projeto e, quando houver previsão de fundo de rescisão, uma conta de 
poupança específica para essa finalidade; 

 

IX. Zelar para que nenhum pagamento seja levado a débito na conta corrente específica 
do projeto sem que tenha sido solicitado pelo coordenador do PROJETO e atestado 
pelo fiscal; 
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X. Fiscalizar a movimentação da conta corrente do PROJETO de forma a garantir que os 
recursos financeiros estejam adequadamente segregados; 

 

XI. Quando houver fundo de rescisão, fiscalizar a abertura de conta poupança específica 
para esse fim vinculada ao PROJETO, de forma a garantir que os recursos financeiros 
estejam adequadamente segregados e os respectivos rendimentos financeiros 
apropriados ao PROJETO; 

 

XII. Verificar a compatibilidade da Despesa Operacional Administrativa – DOA cobrada 
pela fundação de apoio e o montante de recursos por ela gerenciados, principalmente 
nos casos de reorçamentação para redução do valor do PROJETO; 

 

XIII. Quando for o caso, fiscalizar o cumprimento do convênio ou instrumento congênere 
firmado entre a UFES e outras instituições que sejam relacionados ao contrato com a 
fundação de apoio; 
 

XIV. Quando for o caso, solicitar formalmente ao coordenador do PROJETO que interceda 
junto a fundação de apoio para garantir o cumprimento de todas as cláusulas 
estabelecidas no CONTRATO; 

 

XV. Solicitar adoção de medidas para correção de irregularidade verificada, exigindo o 
cumprimento dos regulamentos pertinentes; 

 

XVI. Solicitar a quem de direito as decisões e providências que ultrapassarem a sua 
competência e que forem necessárias à execução contratual; 

 
XVII. Comunicar imediatamente à Diretoria de Projetos Institucionais – DPI/PROAD/UFES, 

todas as não conformidades havidas no âmbito do contrato, não sanadas em tempo 
hábil, e solicitar providências para a aplicação de penalidades quando houver 
descumprimento contratual; 

 

XVIII. Elaborar Relatório de Fiscalização e anexá-lo ao processo administrativo, no mínimo a 
cada 06 (seis) meses; 

 

XIX. Verificar se todos os bens permanentes adquiridos com os recursos do PROJETO estão 
sendo doados à UFES e patrimoniados pela Diretoria de Materiais e Patrimônio 
(DMP/PROAD/UFES) e, em não havendo os Termos de Doação e Responsabilidade, 
solicitar ao coordenador que os providencie junto à fundação de apoio para inclusão 
nos autos do processo; 

 
XX. Verificar se todos os bens permanentes adquiridos com os recursos do PROJETO foram 

doados a UFES e patrimoniados pela Diretoria de Materiais e Patrimônio 
(DMP/PROAD/UFES) e, em não havendo o Termo de Doação e Responsabilidade, 



solicitar à fundação de apoio e providenciar junto ao coordenador a sua inclusão nos 
autos do processo de prestação de contas final ou parcial; 
 
 

XXI. Comunicar à Diretoria de Projetos Institucionais – DPI/PROAD/UFES, em tempo hábil 
todos os atos ou fatos que impeçam o fiscal de exercer plenamente suas atribuições; 

 

XXII. Não suspender a realização de suas funções, exceto após prévia nomeação de 
substituto ou após o aceite da abdicação por escrito da Diretoria de Projetos 
Institucionais – DPI/PROAD/UFES; 

 

XXIII. Sempre que possível, observada a disponibilidade de tempo do fiscal, atender às 
convocações da UFES para participação em eventos de qualificação e atualização de 
conhecimentos referentes à fiscalização de contratos; 
 

XXIV. Realizar, no mínimo mensalmente, o acompanhamento dos valores ressarcidos pela 
fundação de apoio, à título de DEPE e ressarcimento à UFES, de acordo com a 
informação fornecida pela Fundação de apoio, de modo a evitar/mitigar a ocorrência 
de atrasos nos ressarcimentos devidos. 

 

 

 

A Resolução nº 46/2019-CUn/UFES, estabelece normas financeiras e administrativas para 

projetos que envolvam contratação de fundação de apoio. Assim, ela estabelece as atribuições 

da UFES e das Fundações de Apoio nos artigos 6º e 7º respectivamente. 

 

1.2 O SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROLE E APOIO A GESTÃO E 

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

O sistema centralizado de controle e apoio à gestão dos projetos será executado pela Pró-

Reitoria de Administração – PROAD, por intermédio da Diretoria de Projetos Institucionais - 

DPI, e pela PROGRAD, PROEX, PRPPG e PROPLAN. 

 

1.2.1 ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA DE PROJETOS INSTITUCIONAIS 

Compete a Diretoria de Projetos Institucionais – DPI/PROAD/UFES: 

a) Garantir que todos os processos de contratação estejam adequadamente instruídos e 

atendidas todas as recomendações da Procuradoria Federal; 

b) Sem prejuízo das suas atividades de controle, atuar como facilitador para acelerar a 

tramitação dos processos; 



c) Garantir que somente sejam recomendadas ao Pró-Reitor de Administração a autorização 

de transferências de recursos para as fundações de apoio quando atendidas simultaneamente 

as seguintes condições: 

i) o contrato esteja vigente, 

ii) haja saldo contratual disponível, 

iii) o documento de transferência tenha sido atestado pelo fiscal do contrato, 

iv) não seja do conhecimento da UFES fatos supervenientes ou descumprimento 

contratual que torne recomendável suspender as transferências de recursos; 

v) houver declaração pelo fiscal do contrato atestando que o saldo do projeto na 

fundação de apoio não é suficiente para a execução das atividades previstas ou 

que o saldo constante na fundação já está compromissado com outras despesas; 

vi) o Relatório de Fiscalização tenha sido encaminhado pelo fiscal do contrato, 

elaborado em período não superior à 06 (seis) meses; 

vii) o Relatório Simplificado de Gestão sobre a execução física e financeira tenha sido 

aprovado e encaminhado pelo coordenador, conforme o projeto básico/plano de 

trabalho; 

viii) Comprovantes de recolhimento, pela fundação de apoio, dos valores referentes ao 

DEPE e ressarcimento à UFES do repasse anterior. 

d) Elaborar os termos de aditamentos e apostilamento aos contratos, quando devidamente e 

tempestivamente solicitado e justificado pelo seu gestor; 

e) Notificar o coordenador do projeto, nos prazos de 60 (sessenta) e 30 (trinta) dias antes do 

vencimento do contrato, para se manifestar em tempo hábil quanto à prorrogação do 

contrato; 

f) Notificar o coordenador do projeto para encaminhar a prestação de contas para a 

DPI/PROAD/UFES, nos prazos estabelecidos na Resolução nº 46/2019-CUn e no contrato; 

g) Estabelecer e exigir cumprimento de prazo para a apresentação das prestações de contas, 

quando o coordenador do projeto e/ou a fundação de apoio não o fizer em tempo hábil; 

h) Deliberar quanto à concessão de prazo adicional para apresentação da prestação de contas, 

se devidamente fundamentado pela fundação de apoio e/ou coordenador do projeto; 

i) Comunicar à Pró-Reitoria de Administração quando não atendidas as cobranças para 

apresentação da prestação de contas; 

j) Exigir a apresentação do Relatório de Cumprimento de Objeto e anexá-lo ao processo que 

será encaminhado para deliberação final quanto à prestação de contas; 

k) Analisar as prestações de contas contábil-financeira e encaminhar relatório para 

deliberação pelo Conselho Universitário, devidamente acompanhado do Relatório de 

Cumprimento de Objeto ou acompanhado da ressalva de sua não apresentação pelo 

coordenador do projeto; 

l) Prestar aos órgãos de controle interno e externo os esclarecimentos solicitados e adotar as 

providências recomendadas que estejam no escopo de suas competências; 



m) Dar publicidade as informações sobre a relação da UFES com as fundações de apoio 

explicitando suas regras e condições, bem como a sistemática de aprovação de projetos, além 

dos dados sobre os projetos em andamento, tais como valores das remunerações pagas e seus 

beneficiários; 

n) Adotar as medidas ou iniciativas necessárias para fazer cumprir a legislação aplicável a 

contratos com fundações de apoio; 

o) Zelar pela contínua atualização dos manuais e sua publicidade, de forma a facilitar a 

tramitação dos processos e de garantia de observância das normas internas e da legislação; 

p) Após decisão final do Conselho Universitário, o processo retornará à DPI/PROAD para as 

providências cabíveis em relação ao encaminhamento para execução da decisão. 

 

 

 

 

1.2.2 - ATRIBUIÇÕES DAS PRÓ-REITORIAS NO ÂMBITO DO SISTEMA CENTRALIZADO DE 

CONTROLE E APOIO 

Conforme artigo 28 da Resolução nº 46/2019-CUn/Ufes: 
 
Art. 28. O modelo centralizado de controle e apoio à gestão dos projetos será executado pela 
Pró-Reitoria de Administração – Proad, por intermédio da Diretoria de Projetos Institucionais, 
e pela Prograd, Proex, PRPPG e Proplan; 
 
§ 1º Compete à Proad ou a setor por esta designado exercer as atribuições previstas no 
Manual de Elaboração de Contratos com Fundação de Apoio, e em especial: 
 
I - garantir que todos os processos de contratação estejam adequadamente instruídos; 
II - sem prejuízo das suas atividades de controle, atuar como facilitador, acelerando a 
tramitação dos processos, disseminando conhecimento e disponibilizando informação à 
comunidade universitária e à sociedade em geral; 
III – exigir e controlar a apresentação da prestação de contas; 
IV – analisar as prestações de contas contábil-financeiras e encaminhar relatório para 
deliberação pelo Conselho Universitário; 
V – dar publicidade às informações sobre a relação da Ufes com as fundações de apoio, 
explicitando suas regras e condições, bem como a sistemática de aprovação de projetos, além 
dos dados sobre os projetos em andamento, tais como valores das remunerações pagas e seus 
beneficiários; 
VI – adotar as medidas ou iniciativas necessárias para fazer cumprir a legislação aplicável a 
contratos com fundações de apoio. 
 
§ 2º Compete à Prograd, Proex, PRPPG e Proplan, no âmbito do modelo centralizado de 
controle e apoio à gestão dos projetos, em suas respectivas áreas de atuação: 



I – ao emitir a justificativa de interesse institucional para a contratação da fundação de apoio, 
deliberar em caráter final também quanto ao mérito do projeto e quanto ao seu 
enquadramento em uma das categorias previstas no art. 1° da Lei nº 8.958/1994; 
II – registrar os projetos que envolvam contratação de fundação de apoio, adotando 
numeração sequencial e específica, utilizando, para tanto, o módulo de projetos do Sistema 
de Informações Educacionais (SIE); 
III – utilizando o módulo de projeto do Sistema de Informações Educacionais (SIE), 
disponibilizar pela internet as informações relevantes quanto aos projetos, incluindo o 
acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e dados relativos à seleção para 
concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e benefícios, em conformidade com as 
exigências contidas no Decreto nº 7.423/2010. 
 
Observe-se que a Diretoria de Projetos Institucionais – DPI/PROAD/Ufes ao tramitar o 

processo de contratação com Fundação de Apoio não examina o mérito do projeto. As 

instâncias em que se dão o exame de mérito são o Conselho Departamental (ao aprovar o 

projeto) e as Pró-Reitorias (ao registrar o projeto e ao emitir a justificativa de interesse 

institucional). 

 

 

2. PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

2.1 - PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UFES 

PARA A FUNDAÇÃO DE APOIO 

 

Após o contrato com a Fundação ter sido assinado e publicado no Diário Oficial da União é 

possível solicitar o repasse da Ufes à fundação de apoio. 

 

Previamente sugere-se contatar a Superintendência de Contabilidade e Finanças/SCF para 

obter a informação de que estão disponíveis os recursos financeiros do projeto antes de 

solicitar o repasse de recursos. 

 

Após a SCF informar que estão disponíveis os recursos financeiros do projeto, cumpre ao  

Coordenador do Projeto anexar aos autos: 

a) Recibo emitido pela fundação de apoio; 

b) Comprovantes de recolhimento dos percentuais de DEPE e ressarcimento à Ufes da 

parcela anterior, caso aplicáveis¹; 

c) Ateste do recibo para transferência de recursos e a informação de saldo disponível 

assinado pelo fiscal do contrato²; 

d) Relatório de Fiscalização assinado pelo fiscal do contrato³; 

e) Relatório de Gestão Simplificado assinado pelo coordenador do projeto³; 



¹ Os comprovantes de recolhimento dos percentuais de DEPE e ressarcimento à Ufes serão 

necessários quando houver previsão dos respectivos percentuais na planilha orçamentária do 

contrato e a partir da efetivação do primeiro repasse à fundação de apoio. 

² Tomadas as medidas anteriores, deverão ser anexados aos autos o ateste do recibo para 

transferência de recursos e a informação de saldo disponível assinado pelo fiscal do contrato, 

cujo modelo pode ser obtido em https://contratos.ufes.br/modelosrepasse. 

³ É necessário anexar o Relatório de Fiscalização assinado pelo fiscal do contrato e o Relatório 

de Gestão Simplificado, pelo coordenador do projeto, emitidos em no mínimo 06 (seis) meses 

da data de solicitação de repasse, cujos modelos estão disponíveis em 

https://contratos.ufes.br/modelosrepasse. 

Observar que, caso o contrato tenha vigência superior à 18 (dezoito) meses, e já tenham 

decorrido 12 (doze) meses do início da vigência, será necessário o fornecimento de prestação 

de contas parciais, conforme descrito no Manual de Prestação de Contas de Contratos. 

Os recursos financeiros deverão ser transferidos da conta única da UFES diretamente para a 

conta específica em nome do projeto, conforme determina o Art. 4º-D, § 2º, da Lei nº 

8.958/1994 e Art. 6º, inciso I, da Resolução nº 46/2019-CUn/UFES.  

Dessa forma, o recurso não poderá ser recebido em outra conta da Fundação de Apoio e 

posteriormente transferido para a conta do projeto. Não se admite a movimentação dos 

recursos financeiros do projeto que não sejam estritamente para sua execução. 

Feito isso, o coordenador encaminhará o processo a DPI/PROAD/UFES, por meio de despacho 

por ele assinado, solicitando o pagamento dos recibos. Tal procedimento deverá ser repetido 

toda vez que for necessário efetuar uma nova transferência de recursos à Fundação de Apoio. 

 

2.2 - COMPOSIÇÃO, REMUNERAÇÃO E ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO A EQUIPE 

EXECUTORA DO PROJETO 

 

Segundo a legislação vigente e o art. 12 da Resolução nº 46/2019-CUn/Ufes os projetos devem 

ser realizados por, no mínimo, dois terços de pessoas vinculadas à Universidade, percentual 

que deverá ser observado durante toda a vigência do projeto. 

Quanto ao horário de realização dos trabalhos, a serem remunerados ou não, estes não 

devem coincidir com os horários da jornada de trabalho, conforme art. 14 da Resolução nº 

46/2019-CUn/Ufes.  

Vale ressaltar que os artigos 12 e 14 da Resolução nº 46/2019-CUn/Ufes não se aplicam aos 

fiscais, visto que as atividades de fiscalização de contratos não serão remuneradas e serão 

preferencialmente exercidas durante a jornada de trabalho normal. 

São vedadas as despesas de pessoal que contrariem a legislação, as resoluções internas da 

UFES e as disposições do presente manual, especialmente: 
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a. Realizar despesa de pessoal que viole o percentual mínimo de 2/3 de pessoal 

vinculado à UFES, salvo nos casos expressamente autorizados pelo Conselho 

Universitário; 

b. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de 

pessoal do órgão ou entidade pública da Administração direta ou indireta, salvo nas 

hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

conforme Art. 38, inc. II, da Portaria Interministerial nº 424/2016; 

c. Contratação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de: 

1) Servidor da UFES que atue na direção das respectivas fundações; 

2) Ocupantes de cargos de direção superior da UFES; 

d. Contratação de pessoal visando à prestação de serviços ou atendimento de 

necessidades 

de caráter permanente da UFES; 

e. Concessão de bolsas a docentes e servidores técnico-administrativos da UFES em 

desacordo com critérios estabelecidos nas normas específicas da Universidade; 

f. Concessão de bolsas a docentes e servidores técnico-administrativos da UFES que 

não esteja presente na relação nominal de bolsistas no plano de trabalho, 

acompanhado do número de identificação funcional, carga horária de dedicação ao 

projeto, duração e valor da bolsa; 

g. Concessão de bolsas de ensino para o cumprimento de atividades regulares de 

magistério  

de graduação e pós-graduação nas instituições apoiadas. 

Os valores pagos a título de remuneração aos servidores públicos devem obedecer aos limites 

estabelecidos na Resolução nº 46/2019-CUn/Ufes e conforme Art. 7.º, § 4.º do Decreto n.º 

7.423/2010, o limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas percebidas pelo 

servidor, em qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo 

funcionalismo público federal, nos termos do artigo 37, XI, da Constituição. 

Somente poderão estar previstas no projeto as bolsas para atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e estímulo à inovação conforme estabelece o Art. 7.º do Decreto n.º 7.423/2010. 

O Projeto deverá conter lista dos servidores da UFES autorizados a participarem do projeto e  

receberem bolsas, não se admitindo o pagamento a servidor que não estiver nominado no  

projeto aprovado no órgão colegiado que iniciou a tramitação do processo. 

As contratações de pessoal para apoio na execução dos projetos deverão obedecer ao Decreto 

6.170/2007 em seus artigos 11, 11-A e 11-B, bem com a legislação trabalhista (CLT, normas do 

Ministério do Trabalho, da Previdência Social, os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, 

enfim as normas legais que regulam as relações de trabalho). 



 

A seleção de pessoal para composição da equipe técnica dos projetos constitui atribuição da 

Universidade por meio da coordenação do projeto. As contratações para a composição de 

equipe de atividades-meio do projeto competirão às fundações de apoio, que deverão 

verificar o modelo jurídico de contratação adequado às normas vigentes. Quando possível e 

juridicamente permitido, a contratação de pessoal poderá ser realizada por três modalidades: 

Regime de CLT, Contrato de Prestação de Serviços Autônomos, e Estagiários. Nas hipóteses 

acima previstas deverão ser observados indispensavelmente o princípio da impessoalidade e 

observadas as seguintes orientações: 

a) Quando a atividade caracterizar vínculo empregatício, independentemente do 

tempo, a contratação deverá ser realizada via CLT (carteira assinada) respeitando o 

Direito Trabalhista. 

b) Tanto na contratação de Empregados no regime CLT, quanto de Prestador de 

Serviços Autônomos serão recolhidos todos os tributos e encargos legais, sendo estes 

valores debitados dos Convênios ou Contratos, bem como o cumprimento de todas as 

obrigações principais e acessórias; 

c) Na hipótese de qualquer reclamação futura ou ação trabalhista impetrada por 

contratado ou empregado através de Contratos ou Convênios executados pelas 

fundações de apoio, estas assumem total responsabilidade e ônus que possam 

decorrer; 

d) Somente serão efetuadas as contratações previstas na planilha orçamentária do 

projeto, devendo obedecer aos limites previstos em rubrica específica; 

e) Considerando que os contratos têm prazo certo de execução, evitar a realização de 

demissões de empregados com aviso prévio indenizado, visto que oneram os recursos 

do projeto, conforme dispõe o artigo 23 da Resolução nº 46/2019-CUn/Ufes. 

 

2.2.1 – ORIENTAÇÕES QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLSAS 

Os pagamentos de bolsas e da equipe executora dos projetos deverá observar o disposto no 

Capítulo IV, Artigos 15 a 22, da Resolução nº 46/2019-CUn. 

 

2.2.2 – ORIENTAÇÕES QUANTO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 

As diárias serão concedidas por dia de afastamento, destinando-se a indenização com 

despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana. Nos casos em que o órgão 

externo definir os valores das diárias no projeto básico, utiliza-se esses valores para 

conferência na prestação de contas. Nos casos em que não há definição de valores, utilizam-

se os valores descritos no Decreto n.º 5.992/2006. 



A forma de concessão das diárias deverá observar as disposições estabelecidas no Decreto n.º 

5.992/2006: 

a. Deverá ser observado o pagamento de meia diária conforme dispõe a 

legislação; 

b. Não pode ser paga para deslocamento dentro da mesma região metropolitana; 

c. Não pode haver pagamento concomitante de Diárias, Alimentação, 

Hospedagem e Locomoção Urbana para o mesmo beneficiário no mesmo 

projeto; 

d. Os relatórios de viagens devem estar completamente preenchidos (nome, 

atividades realizadas, data da viagem, assinatura do beneficiário, assinatura do 

coordenador), conforme o Modelo 08 do Manual de Prestação de Contas de 

Contratos Com Fundações de Apoio. 

 

 

 

2.3 - ORIENTAÇÕES QUANTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 

Os materiais permanentes adquiridos com recursos financeiros dos projetos pertencem à 

UFES e devem ser transferidos formalmente ao patrimônio da Universidade, lavrando-se os 

respectivos Termos de Doação e Responsabilidade os quais constarão das prestações de 

contas do referido projeto. 

A Fundação de Apoio, instituição responsável pela transferência, deverá encaminhar os 

Termos de Doação e de Responsabilidade ao Coordenador do Projeto para assinatura. 

Posteriormente deverá informar à Divisão de Patrimônio - DMP/PROAD, os materiais 

permanentes transferidos e sua localização. 

A Divisão de Patrimônio - DMP/PROAD, ao receber o Termo de Doação e Responsabilidade, 

providenciará, no prazo de 90 (noventa) dias, a incorporação do bem. 

 

2.4 – PAGAMENTOS VEDADOS 

Cabe ao Coordenador do Projeto e ao Fiscal zelar para que não ocorram as despesas e práticas 

que são vedadas e que contrariem a legislação, as resoluções internas da UFES e as disposições 

do presente manual, especialmente: 

a) pagamento de bolsas a docentes e servidores técnico-administrativos que no projeto 

básico ou plano de trabalho do projeto aprovado, não esteja nominalmente identificado e 

não conste a carga horária de dedicação ao projeto, duração e valor da bolsa; 

b) pagamento de bolsas concomitantemente ao pagamento pela prestação de serviços de 

pessoas físicas e jurídicas pela mesma finalidade; 

c) pagamento de bolsas para o cumprimento de atividades regulares de magistério de 

graduação e pós-graduação nas instituições apoiadas; 



d) pagamento de bolsas a título de retribuição pelo desempenho de funções comissionadas; 

e) pagamento de bolsas pela participação de servidores nos Conselhos das fundações de 

apoio; 

f) pagamento de bolsas em desacordo com as normas da UFES; 

g) pagamento da Gratificação por Encargo de Curso e Concurso, de que trata a legislação 

vigente, pela realização de atividades que sejam remuneradas com a concessão de bolsas; 

h) Subcontratação no todo ou em parte do objeto contratado com a fundação de apoio;  

i) Utilização de contrato ou convênio para arrecadação de receitas ou execução de despesas 

desvinculadas de seu objeto; 

j) Utilização de fundos de apoio institucional da fundação de apoio ou mecanismos similares 

para execução direta de projetos; 

k) Contratação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor da UFES que atue na direção 

da própria fundação ou ocupante de cargos de direção superior na UFES; 

l) Contratação, sem licitação, de pessoa jurídica que tenha como proprietário, sócio ou 

cotista dirigentes da UFES e/ou da Fundação de Apoio, companheiro ou parente em linha 

reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de dirigente ou de 

servidor da UFES; 

m) Utilizar os recursos do projeto ou seus rendimentos financeiros em desacordo com o 

projeto básico e sua planilha orçamentária ou em finalidade diferente da estabelecida, 

ainda que em situação de emergência e ainda que se trate de despesa correlata ao objeto 

do projeto, conforme Art. 38 da Portaria Interministerial nº 424/2016. 

n) Realizar de despesas em datas posteriores ou anteriores à vigência do contrato, conforme 

Incisos IV, V, art. 38, da Portaria Interministerial nº 424/2016. 

o) Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive 

referente a pagamentos ou recolhimentos feitos fora do prazo, conforme Art. 38, inc. VI, 

da Portaria Interministerial nº 424/2016. 

p) Realizar despesas administrativas, com recursos transferidos pela União: 

a) Superiores ao limite fixado pelo órgão público; 

b) Sem previsão no plano de trabalho; 

c) Superiores à 15% (quinze) por cento do valor do objeto; 

d) Que não sejam necessárias e proporcionais ao cumprimento do objeto do 

instrumento. 

q) Realizar compras e contratações sem o devido procedimento licitatório, salvo nos casos 

específicos que a legislação expressamente não exigir ou a dispensar. 

r) Realizar pagamentos desacompanhados dos documentos adequados para a comprovação 

de cada tipo de despesa, conforme disposto em seção específica do Manual de Prestação 

de Contas de Contratos com Fundação de Apoio.  

 

2.5 - PROCEDIMENTOS PERIÓDICOS DE GESTÃO E CONTROLE 

2.5.1 – Acompanhamentos dos Saldos Financeiros do Projeto 



É atribuição do Coordenador do Projeto e do fiscal do contrato efetuar o monitoramento dos 

saldos e da movimentação das contas corrente e de poupança do projeto de forma a garantir 

a segregação dos recursos e que as transações realizadas sejam exclusivamente para cumprir 

as despesas previstas para o desenvolvimento do projeto. Este acompanhamento deverá ser 

efetuado diariamente ou, quando não for possível, com periodicidade semanal, devendo o 

Coordenador do Projeto e o fiscal do contrato verificar: 

a) Se os saldos financeiros do projeto são mantidos em aplicação de caderneta de 

poupança; 

b) Se os recursos do projeto estão adequadamente segregados, ou seja, se todas 

as receitas do projeto foram recolhidas à conta específica e se todos os débitos 

decorrem dos pagamentos do projeto; 

c) Quando houver contratação de celetistas, verificar se foi efetuada a abertura de 

conta poupança específica para o fundo de rescisão de contrato de trabalho e se 

nela estão sendo efetuados os depósitos correspondentes. 

Para cumprir a atribuição de monitorar a movimentação bancária do projeto, o coordenador 

e o fiscal do contrato deverão exigir que a Fundação de Apoio viabilize junto à instituição 

bancária o acesso às contas (corrente e de poupança), exclusivamente para fins de consulta e 

acompanhamento dos recursos. Neste sentido a norma interna da UFES (Resolução nº 

46/2019-CUn/Ufes) estabelece que: 

Art. 7º São obrigações das fundações de apoio no âmbito dos contratos 

firmados com a Ufes: 

[...] 
IV - adotar as providências cabíveis junto à instituição bancária para que o 
coordenador do projeto e o fiscal do contrato tenham acesso às informações 
da conta bancária, podendo consultar os dados e solicitar extrato de 
movimentação sem, contudo, interferir em sua movimentação. 

 
Por fim, há que se ressaltar que o monitoramento da movimentação bancária seja efetuado 

por meio de informação prestada diretamente pelo Banco e sem intermediação da Fundação 

de Apoio. 

 

2.5.2 – Elaboração de Relatórios de Gestão Simplificado  

Trata-se do Relatório Semestral de Execução abrangendo a execução física e financeira do 

projeto, previsto no inciso II, do Art. 4º-A da Lei nº. 8.958/94. 

O Coordenador do Projeto deverá requisitar à fundação de apoio o relatório conforme o art. 

36 da Resolução nº 46/2019-CUn/Ufes. Uma via do relatório deverá ser aprovada pelo 

coordenador do projeto, por meio de sua assinatura, e ser anexada ao seu respectivo processo 

administrativo e encaminhada à DPI/PROAD. 



O prazo de apresentação é de no mínimo a cada 06 (seis) meses ou nos prazos previamente 

estabelecidos no Projeto Básico ou no Plano de Trabalho, facultando utilizar para este fim o 

mesmo relatório utilizado para a agência de fomento/agente financiador que apoia o projeto, 

quando for o caso. 

O objetivo do relatório é o de comprovar que estão sendo tomadas tempestivamente todas 

as ações necessárias para o êxito do projeto e para assegurar sua execução em conformidade 

com a legislação e as normas vigentes. 

A DPI/PROAD e a fundação de apoio divulgarão em seus sites os relatórios semestrais 

aprovados pelo coordenador do projeto, nos termos do inciso II, do Art. 4º-A da Lei nº. 

8.958/94. 

Modelo disponível em https://contratos.ufes.br/modelosrepasse 

 

2.5.3 – Elaboração de Relatórios de Fiscalização 

O Fiscal do Contrato deverá elaborar Relatório de Fiscalização (conforme art. 37 da Resolução 

nº 46/2019-CUn/Ufes) e anexá-lo ao seu respectivo processo administrativo, no mínimo a 

cada 6 (seis) meses. 

Tem como objetivo relatar as principais ações efetuadas e comprovar que estão sendo 

tomadas, tempestivamente, todas as ações de fiscalização necessárias para o êxito do projeto 

e para assegurar sua execução em conformidade com a legislação e as normas vigentes. 

Modelo disponível em https://contratos.ufes.br/modelosrepasse 

 

 

2.6 – PROCEDIMENTOS CABÍVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA 

FUNDAÇÃO DE APOIO 

As atividades de apoio realizadas pela Fundação devem ocorrer em estrita observância ao 

contrato, à lei, às normas da UFES, ao projeto básico e às orientações apresentadas pelo 

Coordenador do Projeto e fiscal do contrato, cabendo-lhes solicitar à Fundação de Apoio que 

sejam sanadas as não conformidades havidas durante a execução do contrato e se não 

atendidas, recomendar a aplicação de penalidades. 

Para a aplicação das penalidades às fundações de apoio, conforme previsão no contrato, deve-

se proceder da seguinte forma: 

a. Detectada a não conformidade pelo coordenador do projeto ou fiscal do 

contrato, deve-se registrar no processo e comunicar por escrito à Fundação de 

Apoio indicando os dispositivos contratuais infringidos, das penalidades a que está 

sujeita e abrindo-se prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento para 

apresentação de defesa; 

https://contratos.ufes.br/modelosrepasse
https://contratos.ufes.br/modelosrepasse


b. Passado o prazo de defesa, o coordenador do projeto ou o fiscal deverá se 

manifestar por escrito no processo administrativo, sobre o acatamento ou rejeição 

da defesa, caso tenha sido apresentada, sugerir qual penalidade a ser aplicada, 

dentre as previstas no contrato, e o montante da penalidade e tramitar à 

DPI/PROAD; 

c. A DPI/PROAD, irá verificar a instrução processual e encaminhará à Pró-Reitoria 

de Administração para deliberar quanto à aplicação de penalidade; 

d. Decidindo a PROAD pela penalização, a DPI/PROAD/UFES registra a penalidade 

no SICAF notifica à Fundação de Apoio da decisão, abrindo a possibilidade de 

apresentação de recurso ao Conselho Universitário, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis; 

e. Caso o recurso seja apresentado, o recurso é submetido à análise do Conselho 

Universitário para decidir em caráter final em relação ao recurso e devolve o 

processo a DPI/PROAD/Ufes para as providências cabíveis.  

Os débitos com montantes iguais ou superiores à R$ 1.000,00 (mil reais) poderão ser inscritos 

no CADIN, observando-se os prazos e procedimentos estabelecidos na lei nº. 10.522/2022. 

Sem prejuízo das competências do Coordenador do Projeto, a adoção dos procedimentos 

descritos acima relativos à aplicação de penalidades por descumprimento contratual poderá 

também ser tomada por iniciativa do Diretor da Diretoria de Projetos Institucionais – 

DPI/PROAD/Ufes. 
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