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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

 

 

 

Eu, (nome do(a) coordenador(a) do projeto), (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), portador(a) do RG nº e do CPF nº , residente e domiciliado(a) na(o) 

(endereço completo), na cidade de (cidade-UF), doravante denominado(a) 

COORDENADOR(A), responsável pelo projeto intitulado (título do projeto), aprovado 

pela resolução ou portaria XXXX, firmo o presente TERMO DE COMPROMISSO E 

RESPONSABILIDADE conforme se segue: 

- CONSIDERANDO o Contrato (ou Convênio, o que for) n.º ________ firmado em 
__/__/____ entre a XXXXXXXXXXXX e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento do 
Ensino Tecnológico – FADETEC, que tem como objeto a execução do Projeto 
intitulado  XXXXXX. 

- CONSIDERANDO as obrigações assumidas pela equipe executora do Projeto, do 
qual sou coordenador(a) e responsável no que tange ao seu cumprimento e correta 
utilização dos recursos financeiros destinados à sua execução. 
 

Declaro, pelo presente termo, que estou ciente das minhas obrigações 

como Coordenador(a) do Projeto XXXXXX, comprometendo-me a: 

 

I – Cumprir integralmente o Plano de Trabalho e Plano de Aplicação de Recursos (se 

houver) apresentado ao órgão financiador do projeto, objeto do Contrato (ou 

Convênio, o que for) n.º ________, realizando as atividades propostas com eficiência, 

qualidade, moralidade e respeito às exigências legais aplicáveis; 

II – Supervisionar e referendar todas as atividades desenvolvidas pelos(as) 

prestadores de serviços, bolsistas, voluntários ou prepostos atuantes no projeto; 

III – Apresentar, no mínimo, 03 (três) orçamentos formais e legíveis, anteriores à 

efetivação das despesas; 

IV – Apresentar, no momento da solicitação do pagamento, notas fiscais legíveis das 

despesas efetuadas e fundamentadas nos orçamentos formais, requerendo à 

FADETEC o pagamento exclusivamente via transferência eletrônica e\ou boleto 

bancário, apenas das despesas contempladas no Plano de Trabalho constante no 

Contrato (ou Convênio, o que for) n.º ________; 
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V - Comunicar imediatamente à FADETEC os casos de impedimento e/ou 

afastamento de bolsistas, sob pena de corresponsabilidade na restituição dos recursos 

recebidos indevidamente; 

VI – Fornecer todas as informações referentes ao projeto, quando solicitadas pela 

equipe da FADETEC; 

VII – Inserir em todo material de divulgação a clara informação da parceria com a 

FADETEC, bem como sua logomarca; 

IX – Apresentar à FADETEC, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a execução do 

projeto, um “relatório técnico final” contendo todos os documentos hábeis a realização 

da prestação de contas do projeto e os devidos comprovantes de despesas, em 

consonância com o estabelecido Plano de Trabalho apresentado ao órgão financiador 

do projeto, objeto do Contrato (ou Convênio, o que for) n.º ________.  

X – Verificar a compatibilidade dos Custos Operacionais cobrados pela FADETEC e o 

montante de recursos gerenciados no Projeto; 

Declaro, ainda, estar ciente de que a inobservância do compromisso 

assumido neste documento me obriga a ressarcir todos os eventuais prejuízos 

decorrentes da execução do referido Projeto. 

Atesto que na composição da equipe de trabalho do projeto não existe 

favorecimento de cônjuges e parentes de servidores do IFNMG, em linha reta ou 

colateral até o terceiro grau e que seus proventos totais não ultrapassam o limite do 

teto do funcionalismo público. 

Este Termo de Compromisso e Responsabilidade é expressão da 

verdade e por ele respondo integralmente. 

 

Salinas - MG, __/__/202_. 

 

 

____________________________ 

(nome do(a) coordenador(a) do projeto) 


