PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANEXO I
(IN CGM N.º 020/2019 - modelo de designação do fiscal de contrato)

RESOLUÇÃO (Unidade Gestora - UG) n.º. _____/20____ (nº. sequencial por órgão)
O Secretário Municipal de ___________________________________, (ou autoridade
equivalente), no uso de suas atribuições legais e após a verificação de inexistência de
impedimento, em conformidade com o disposto no §1º do art. 6º desta Instrução Normativa.
RESOLVE:
Art. 1º – Designar o(a) servidor(a) _________________________________

(nome),

ocupante de cargo público, mat. n.º ________, CPF n.º _________________________, para
exercer a função de FISCAL DE CONTRATO do Processo nº. ______/20___, contrato nº.
________/20___

(quando houver contrato formal),

relativo a _____________________________

(citar objeto),

na forma do art. 67 da Lei Nacional nº. 8.666 de 1993, e na ausência justificada deste, designar o
servidor ____________________________

(nome),

ocupante de cargo público, mat. n.º _______,

CPF n.º _________________________, para exercer a função de fiscal substituto.
Art. 2º – Cabem aos servidores designados, no exercício de sua função, acompanhar toda
a execução do objeto, observando as disposições previstas na Instrução Normativa CGM n.º 020
de 2019, especialmente em seu art. 8º e demais normas pertinentes.
Art. 3º – Cabe a Unidade Gestora dar ciência aos servidores designados, bem como
orientá-los a fazerem a leitura da Instrução Normativa CGM n.º 020 de 2019, disponível no site
www.itaborai.rj.gov.br/controladoria,
Art. 4º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação e ciência dos
servidores designados.
Itaboraí, ____de _____________ de 20___.
_________________________________________________
Nome, matrícula e assinatura do Ordenador de Despesa
Ciência do servidor designado como fiscal titular: ______________mat. ______
Ciência do servidor designado como fiscal substituto: __________ mat. ______

Nota: na hipótese de substituição de fiscal, deverá o artigo 4º apresentar a seguinte redação:
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contidas na resolução n.º ______/20___ que
designou o servidor ______________________ mat. _____,
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