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Instrução Normativa nº 05, de 11 de dezembro de 2020. 
 

Altera a Instrução Normativa nº 03, de 25 de maio de 
2018. 

 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 18 do Decreto-Lei nº 8.393 de 17 de dezembro de 1945, e o Decreto de 15 de 
setembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União de 15 de setembro de 2020, Seção 2 – Edição 
Extra, página 1, resolve: 
 
 
Art. 1º A Instrução Normativa nº 03, de 25 de maio de 2018 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 2º ....................................................... 
 
I – Convênio: Ajuste que disciplina a transferência de recursos financeiros e tenha como 
partícipes órgãos ou entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta 
ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, com financiamento direto, ou 
externo, visando a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de 
interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 
 
V – Contrato Fundacional: Instrumento bilateral firmado com fundações de apoio visando dar 
suporte a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico 
e tecnológico de interesse das instituições apoiadas, e, primordialmente, ao desenvolvimento da 
inovação e da pesquisa científica e tecnológica, criando condições mais propícias a que as 
instituições apoiadas estabeleçam relações com o ambiente externo. 
 
Art. 3º Os ajustes deverão conter obrigatoriamente plano de trabalho detalhado, contendo todas 
as informações necessárias à sua perfeita execução, nos termos das legislações específicas, 
preferencialmente utilizando os modelos disponibilizados pela PROAD. 
 
§1º Ajustes de origem externa poderão, excepcionalmente, serem celebrados sem a elaboração 
de plano de trabalho, desde que a minuta do instrumento contenha todas as informações 
necessárias à sua perfeita execução, inclusive financeiras, quando for o caso. 
 
Art. 6º ....................................................... 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. A comprovação da compatibilidade dos preços deve ser realizada através 
de pesquisa de mercado, contratos de objeto semelhante, entre outros, nos termos das 
legislações pertinentes. 
 
Art. 7º Os dados relativos ao projeto devem ser divulgados no site da PROAD/Unifesspa, e 
através dos canais de divulgação institucionais pertinentes, incluindo: 
 
Art. 9º A Unifesspa, através da Divisão de Contratos e Convênios - DICC/DCO/PROAD, verificará 
anualmente o devido cumprimento, por parte da fundação de apoio, da divulgação em seu sítio 
oficial dos dados de que trata o Art. 4º-A da Lei nº 8.958/94. 
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Art. 10 O acompanhamento e a fiscalização da execução dos ajustes consistem na verificação 
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do objeto, devendo ser exercido pelo coordenador, e fiscais, 
com auxílio dos setores administrativos pertinentes. 
 
§1º ...................................... 
 
I – Coordenador: servidor obrigatoriamente designado e responsável direto por coordenar e 
comandar o processo de execução do ajuste junto aos Partícipes e/ou Fundação de Apoio, ao 
qual cumpre estabelecer o contato direto com as partes envolvidas na execução para tratar sobre 
as demandas do projeto, acompanhar a sua execução e a correta aplicação dos recursos, tomar 
providências relacionadas a eventuais alterações no projeto encaminhando as solicitações à 
DICC/DCO/PROAD para formalização de termos aditivos, emitir relatórios parciais, semestrais e 
finais de execução, relatar eventuais inconformidades, e demais ações pertinentes a perfeita 
execução do projeto. 
 
II – Fiscal: servidor obrigatoriamente designado, no caso de contratos e ajustes que envolvam a 
transferência de recursos, responsável por realizar o acompanhamento externo à execução do 
projeto, não participando diretamente de seu cumprimento, sendo responsável pelo 
acompanhamento dos serviços, verificação de conformidade, análise e emissão de parecer 
acerca dos relatórios de execução dos relatórios de execução do coordenador, ateste das notas 
fiscais, registrar ocorrências, notificar os setores pertinentes acerca de eventuais 
inconformidades constatadas, solicitar a abertura de procedimentos administrativos de aplicação 
de penalidade, dentre outras providências cabíveis para resguardar a correta execução do 
ajuste. 
 
III - Fiscal administrativo: servidor com conhecimentos contábeis obrigatoriamente designado, 
somente no caso de contratos fundacionais, para fiscalizar os aspectos administrativo-contábeis 
do ajuste, verificando a documentação encaminhada pelo fiscal para pagamento quanto a sua 
conformidade com relação às exigências contratuais e legais, atuando na conferência dos 
documentos trabalhistas, fiscais e previdenciários das empresas contratadas, e controle os 
saldos de contrato e empenho. 
 
§2º O auxílio e acompanhamento dos aspectos processuais administrativos e financeiros dos 
ajustes serão realizados pela PROAD, através da Divisão de Contratos e Convênios - 
DICC/DCO/PROAD e Divisão de Contabilidade - DICON/DFC/PROAD, respectivamente, no que 
for cabível. 
 
§3º O auxílio e acompanhamento dos aspectos técnicos relativos ao objeto dos ajustes serão 
realizados pela Unidade Acadêmica, ou Administrativa, responsável pela aprovação do projeto, 
no que for cabível. 
 
§4º As atribuições da função de que trata o inciso I, §1º do Art. 10 não se confundem com as 
atribuições regulares do cargo ao qual o servidor foi originalmente investido na Unifesspa, não 
se aplicando automaticamente, portanto, eventuais afastamentos e impedimentos concedidos 
para as atividades regulares do servidor à função de coordenação em projetos, devendo para 
esta serem solicitadas formalmente sua substituição à Unidade Acadêmica / Administrativa 
responsável pelo acompanhamento do projeto, sob pena de responsabilização do servidor por 
eventuais prejuízos decorrentes de omissão ou falhas no acompanhamento do projeto. 
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Art. 11 O coordenador e fiscais citados no Art. 10 desta Instrução Normativa serão indicados pela 
chefia do setor pertinente e designados formalmente mediante portaria específica (Anexos I e II). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Deverão ser designados servidores suplentes para o coordenador e 
fiscais, para atuarem nas suas eventuais ausências e impedimentos legais, observada a devida 
capacitação para execução de suas atividades. 
 
Art. 12 ..................................................... 
 
II – Relatórios parciais que devem acompanhar todos os processos de pagamento e 
desembolsos, e; 
 
Art. 13 ................................................................... 
 
I – Após gerado, o processo de pagamento deverá ser encaminhado ao Fiscal com o relatório 
de execução emitido pelo coordenador, acompanhado de toda a documentação comprobatória, 
para verificação de conformidade dos serviços efetivamente prestados e cobrados, com a correta 
aplicação dos recursos e ateste das notas fiscais/faturas; 
 
II – Após o ateste do Fiscal, o processo deverá ser encaminhado à Diretoria de Finanças e 
Contabilidade, para análise e verificação pelo Fiscal Administrativo da conformidade da 
documentação apresentada; 
 
Art. 14 O ente recebedor dos recursos deverá prestar contas dos recursos financeiros recebidos 
para execução do projeto em até 60 (sessenta) dias após o término do prazo de vigência do 
ajuste. 
 
§2º A análise da prestação de contas deverá levar em consideração os elementos constantes 
em checklist próprio, conforme modelo disponibilizado pela Divisão de Contabilidade - 
DICON/DFC/PROAD no site da PROAD/Unifesspa.  
 
§3º O prazo disposto no caput poderá ser alterado a depender de legislação específica que assim 
disponha para determinado tipo de ajuste. 
 
§ 4º O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que 
devidamente justificado. 
 
Art. 15 A prestação de contas parcial poderá ainda ser requisitada a qualquer tempo, mediante 
manifestação do setor técnico, sempre que julgar pertinente ou quando o instrumento assim 
exigir.  
 
Art. 16 A unidade acadêmica, ou administrativa, responsável pelo acompanhamento da 
execução do projeto, deverá aprovar, mediante parecer dos fiscais, através de ata de deliberação 
de seu colegiado, ou instrumento congênere, o relatório final de execução apresentado pelo 
Coordenador, o qual deve compor a prestação de contas, no que tange aos aspectos técnicos 
do projeto. 
 
Art. 17 A prestação de contas deverá ser analisada pela Pró-Reitoria de Administração - PROAD, 
através de seus setores técnicos de acordo com a natureza do projeto, e encaminhada à Vice-
Reitoria, para análise e decisão sobre a sua aprovação, ou não, conforme § 3°, art. 17 da 
Resolução n° 05/2014-CONSUN. 
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Art. 18 Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para 
o ente recebedor dos recursos sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 
 

§1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, 
no máximo, por igual período. 
 

§2º Se, ao término do prazo estabelecido, o ente recebedor dos recursos não apresentar a 
prestação de contas nem sanar irregularidade, será registrada a inadimplência em plataforma 
eletrônica, quando aplicável, e serão tomadas as medidas para instauração de tomada de contas 
especial. 
 
Art. 19 Os setores afins deverão estabelecer mecanismos de verificação e melhoria contínua dos 
modelos de documentos utilizados nos processos de que tratam esta Instrução Normativa, 
devendo divulgá-los no site da Unifesspa e nos canais institucionais pertinentes, sempre que 
possível. 
 
Art. 20 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 21 Revogam-se as disposições em contrário.” 

 
Art. 2º Ficam revogados o inciso II do art. 7º, inciso IV do § 1º do Art 10, Anexo III, Anexo IV, Anexo V, 
Anexo VI e Anexo VII da Instrução Normativa nº 03, de 25 de maio de 2018 
 
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Marabá, 11 de dezembro de 2020. 

 
 
 

Prof. Dr. Francisco Ribeiro da Costa 
Reitor Unifesspa 
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ANEXO I - Formulário para indicação de Coordenadores / Fiscais 
 
 

Objeto: XXXXXXX 

Contratada / 
Partícipe: 

XXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Ajuste: 00/2020 

Fiscal Titular: Nome do fiscal SIAPE: 00000000 

Unidade de Exercício: Setor de XXXXXX – UNIDADE 

Fiscal Suplente: Nome do fiscal SIAPE: 00000000 

Unidade de Exercício: Setor de XXXXXX – UNIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciente em: _____/_____/_________  Ciente em: _____/_____/_________ 
 
 

  

Fiscal Titular  Fiscal Suplente 
 

  

Assinatura e carimbo do Gestor da Unidade ou 
Subunidade Técnica 
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ANEXO II - PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE AJUSTES 
 

PORTARIA Nº _______, de ___ de ___________ de 2020 
 
 

O Reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, designado pelo 
Decreto de 15 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União de 15 de setembro de 2020, 
Seção 2 – Edição Extra, página 1, no uso das atribuições e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Art. 31 da Instrução Normativa nº 5, de 30 de abril de 2017, na 
Instrução Normativa nº 03/2018-Unifesspa e demais legislações correlatas, em virtude da celebração 
do AJUSTE Nº ____/201X, do qual seguem os dados abaixo: 

 
Processo nº: 23479.000000/201X-00 
Ajuste nº: 000/2015 
Partícipe: Participe. 
CNPJ: 00.000.000/0001-00 
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para acompanhar e fiscalizar a 

execução do ajuste em epígrafe, e seus suplentes nos impedimentos legais e eventuais dos titulares. 
 

I. COORDENADOR: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, SIAPE 0000000; 
a. SUPLENTE: XXXXXX XXXXX XXXXX, SIAPE 0000000; 
 

II. FISCAL: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, SIAPE 0000000; 
a. SUPLENTE: XXXXXX XXXXX XXXXX, SIAPE 0000000; 

 
III. FISCAL ADMINISTRATIVO: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, SIAPE 0000000; 

a. SUPLENTE: XXXXXX XXXXX XXXXX, SIAPE 0000000; 
 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o 
vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver. 

 
 
 
 

Reitor Unifesspa 
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