Módulo Acompanhamento e Fiscalização – EGT-05 e EGT-06
1º Passo - Cadastrar - Fiscais, Supervisores e Terceiros

Informar órgão da CEF
Poderá marcar mais de um campo

2º Passo - Vincular - Fiscais, Supervisores e Terceiros

Digite o CPF de um dos fiscais
cadastrados no passo anterior e
em seguida clique em validar

Após a validação do CPF deverá marcar a atividade
“Técnica (Física)”. É importante que esse campo esteja
marcado pois será essa atividade que gerará ateste no CPS.
- Poderá vincular mais de um fiscal para o contrato de repasse. Lembrando que os fiscais
deverão ser cadastrados anteriormente:

3º Relatório Convênio – Acompanhamento
- O relatório de acompanhamento é composto por várias abas que precisarão ser preenchidas
pelo usuário. Mas, para o ateste no CPS, apenas a aba “Dados” e a aba “Conclusão” terão
informações relevantes. Portanto, vamos detalhar apenas essas abas. Aba “Dados”:

Área do Relatório deverá ser igual
a “Técnica(Física)” conforme
selecionado anteriormente.

- Após preencher as informações necessárias nas demais abas. Deverá acessar a aba
“Conclusão”:

Esse percentual será utilizado pelo módulo CPS
para vincular o ateste no EGT-05 (Percentual
maior ou igual a 60%) ou EGT-06 (Igual a 100%).

- Regras para geração do ateste no módulo CPS:
- O fiscal que está incluindo o relatório deverá ser da instituição mandatária;
- O campo "Área do relatório" na aba "Dados" deve ser igual a "TÉCNICA(FÍSICA)";
- Na aba "Conclusão" deverá informar o percentual executado. Esse valor será utilizado pelo
módulo CPS para gerar:
- EGT-05: Se o valor informado for maior ou igual a 60% e se não houve nenhuma
cobrança referente a esse EGT anteriormente;
- EGT-06: Se o valor for igual a 100%.
- Regra importante: Se houver um ateste do EGT-06 (100%) mas não houve EGT-05 cobrando
em faturas anteriores, o sistema deverá gerar ateste para o EGT-05 também.
- O fiscal da instituição mandatária envia o relatório de acompanhamento para apreciação:

- Usuário da mandatária registra a conclusão (de acordo sim/não) e a situação do relatório muda
para "Concluído". O registro da conclusão poderá ser feito pelo mesmo usuário que registrou o
relatório de acompanhamento.
- O ateste no módulo CPS será gerado apenas depois da conclusão do relatório.
- Regra Importante: Nos casos em que o objeto do Contrato de Repasse foi concluído mas não
atingiu 100%, o fiscal deverá informar 100% na aba “Conclusão” e justificar na tela abaixo.
Ressaltando que os anexos e eventuais pareceres deverão ser incluídos na aba “Dados”.

Exibe os anexos inseridos
na aba “Dados”.

