
FEC-001 - TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DE PROJETO

PROJETO: No FEC: 

COORDENADOR: CPF: TELEFONES(S): 

E-MAIL:

DECLARO estar ciente que respondo por todas as obrigações decorrentes da execução 
do projeto em referência e aceitar as condições, responsabilidades e restrições 
expressas nos documentos contratuais relativos ao mesmo na qualidade de 
COORDENADOR e comprometo-me a respeitar as seguintes condições: 

a) tomar conhecimento e respeitar as regras e normas legais relativas aos 
procedimentos administrativos e financeiros cabíveis para a plena execução do 
projeto (aquisições, contratações e outros); 

b) observar, na concessão de bolsa ao servidor consoante a Lei no 8.958/1994, o 
cumprimento do $ 4o do artigo 7o do Decreto no 7.423/2010 e o que 
preceituam os atos normativos da Universidade, ou seja, os valores da bolsa 
somados aqueles relativos à remuneração e retribuições que o servidor recebe 
na UFF não podem ultrapassar o limite máximo mensal recebido pelo 
funcionalismo púbico federal. 

c) utilizar os recursos em estrita obediência ao Plano de Trabalho, cumpridas as 
leis aplicáveis e, suplementarmente, as regulamentações internas da 
Fundação; 

d) autorizar gastos somente para os quais existam recursos financeiros no 
projeto; 

e) não autorizar contratações/pagamentos de serviços prestados por pessoas 
físicas sem o cumprimento das formalidades de enquadramento na legislação 
previdenciária, trabalhista e fiscal do prestador; 

f) encaminhar à FEC, dentro dos prazos contratuais, os relatórios técnicos do 
projeto, os produtos, as prestações de contas relativas às verbas de 
suprimentos e diárias, obedecidas as disposições da regulamentação da 
Fundação, assim como as demais documentações necessárias  ao andamento 
do mesmo; 

g) ressarcir os valores glosados por órgãos fiscalizadores e/ou financiadores; 

h) responder por eventuais sanções impostas à FEC, em virtude de documentação 
em poder do Coordenador não ser encaminhada em tempo hábil para 
processamento na FEC. 

E, para constar, firmo o presente Termo de Responsabilidade, em duas vias, para que 
surta todos os efeitos de direito, podendo a FEC utilizá-lo para qualquer processo 
judicial ou extrajudicial que tenha como objeto o instrumento jurídico relacionado ao 
projeto acima citado.

DATA:

COORDENADOR 
(Assinatura e carimbo) 

Fundação 
Euclides da Cunha
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