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Para: Conselheiros do ConCamp

Assunto: Solicitação de criterização para escolha de fiscais de contrato e membros de comissão.

Após  reunião  do  segmento  Técnico  Administrativo  em  17  de  julho  de  2020  levantou-se  a

problemática sobre as definições de fiscais de contrato no Campus Erechim. O segmento definiu um Grupo

de Trabalho(GT) para estudar o assunto e dar os encaminhamentos necessários. Esse GT ficou composto

pelos servidores Andre Ciotta, Ivan Suszek e Monalise Meregalli que após algumas conversas pontuaram

ideias/sugestões  para discussão no Conselho de Campus conforme segue.

Ao  cumprimentá-los,  dirigimo-nos  a  Vossa  Senhoria  em  nome  do  segmento  TAE  -  Técnicos

Administrativos  em  Educação  para  solicitar  a  elaboração  de  uma  regulamentação  interna  com  o

estabelecimento de critérios para determinação de fiscais de contratos e membros de comissão (este segundo

apenas quando uma indicação for necessária).  

Sugerimos, dentre outras, as seguintes ações para a regulamentação a ser criada

- Democratização na escolha de fiscais e membros;

- Período máximo para um mesmo servidor fiscalizar  um mesmo objeto de contrato;  

- Definição de critérios claros de escolha de fiscais e membros;

- Ranqueamento de servidores integrantes de comissões e fiscais de contrato;

- Revezamento de fiscais e membros para disseminação de conhecimentos e procedimentos internos

sem distinção de segmento;

- Término das renovações automáticas de fiscais em contratos;

- Capacitações internas ou externas semestrais para fiscalização;

- Obrigatoriedade de fiscalização e composição de comissão para todos os servidores do Campus sem

distinção e/ou justificativas de recusa;

- Comunicado sobre a definição de fiscal do contrato durante a fase inicial do mesmo e não somente

na assinatura e início de vigência;

- Elaboração  de  um guia  simples  e  resumido  de  melhores  práticas  para  fiscais  sentirem-se  mais

seguros durante a fiscalização;

- etc…                                                                                                 Erechim, 16 de novembro de 2020.


