TERMO DE COMPROMISSO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO
VINCULADO AO EDITAL N. 010/2019 PRÓ-PROJETOS/PROGRAMAS

Pelo presente Termo de Concessão, eu,
residente e domiciliado(a) na
,
na cidade de
CEP

, Estado
-

, portador do CPF nº

,
, declaro

aceitar e receber auxílio da Universidade Estadual de Goiás referente ao Edital PrP 010/2019
Pró-Projetos/Programas e subordinar-me às normas aplicáveis à concessão e, assumindo, em caráter
irrevogável e irretratável, na presença de 02 (duas) testemunhas, maiores, idôneas e capazes, os
compromissos e obrigações estabelecidos pela Lei 18.971 de 23 de julho de 2015, pelas Resoluções
CsU N. 734/2015 (numeração antiga 29/2015) e N. 814/2017 e pelo Convênio UEG/CAPES N.
817164/2015 – PROAP, e outros diplomas legais pertinentes, no interesse da Administração Pública,
em especial os atinentes à aplicação de recursos públicos, mediante as seguintes cláusulas:
Cláusula I – comprometo-me a utilizar os recursos financeiros colocados a minha disposição de
acordo com o orçamento aprovado, e serão objeto de prestação de contas junto à Pró-Reitoria de
Planejamento, Gestão e Finanças, respeitado o prazo estabelecido no respectivo Edital e demais
normas.
Cláusula II – Assumo que realizarei a prestação de contas de acordo com as regras vigentes, com o
acompanhamento da Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
Cláusula III - Caso a pesquisa objeto deste termo, resulte em criação intelectual protegida,
comprometo-me a obedecer os ditames das leis que regulam a matéria, além do que declaro que antes
de publicar ou divulgar, sob qualquer forma, descoberta, invenção, inovação tecnológica, patente ou
outra produção passível de privilégio decorrente da proteção de direitos de propriedade intelectual,
comunicarei à UEG, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e prestarei informações
sobre as vantagens auferidas e os registros assecuratórios dos aludidos direitos em seu nome.
Cláusula IV - Nas publicações e trabalhos decorrentes do projeto aprovado ou programa,
comprometo-me a fazer referência ao apoio finance iro em ques tão .

Cláusula V – Enquanto persistir alguma pendência junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação, referente a não aprovação do relatório final, tenho ciência de que tal fato implicará
na impossibilidade de eu apresentar outros projetos e/ou programas, o que comprometerá, ainda, a
minha solicitação de outros tipos de auxílios financeiros gerenciados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação.
Cláusula VI - Em caso de meu afastamento ou desistência da execução do projeto e/ou programa, o
montante dos recursos ainda não utilizados deverá ser devolvido.
Cláusula VII -

declaro que aceito, sem restrições, estes recursos, como concedidos, e me

responsabilizo pelo fiel cumprimento do presente Termo de Compromisso em todas as suas
condições, e que concorda com qualquer decisão que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
julgar conveniente proceder, de acordo com a legislação aplicável à espécie.
Cláusula VIII – Tenho ciência que a violação de qualquer condição do presente Termo de
Compromisso implicará na suspensão do auxílio financeiro concedido e, ainda, na retirada do
material porventura adquirido com estes recursos.
Cláusula IX - declaro que o encerramento do processo em questão está condicionado à prestação de
contas e o atendimento a eventuais cobranças documentais que se façam necessárias, bem como
estou ciente de que a não prestação de contas ou a não utilização do auxílio conforme estabelecido
pelas normas anteriormente citadas acarretará a devolução dos valores relativos ao apoio financeiro
concedido, atualizados monetariamente, além de possibilitar a inscrição do meu nome na dívida ativa
do Estado de Goiás, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo das medidas administrativas e
judiciais cabíveis, garantidos, em todos os casos, o contraditório e a ampla defesa, mediante
procedimento em que seja assegurado o devido processo legal.
Cláusula X - Nos casos de minha incapacidade superveniente ou meu falecimento, tenho ciência de
que os valores que forem porventura apropriados indevidamente por terceiros, deverão ser
restituídos, não podendo ser dada destinação diversa.
Cláusula XI- A relação jurídica estabelecida possui natureza personalíssima e gera efeitos
obrigacionais exclusivamente entre as partes envolvidas no processo de concessão dos recursos.
Cláusula XII – Tenho ciência de que, caso eu me recuse à devolução dos valores nas formas
descritas serei submetido à tomada de con tas espec ia l pe los ó rgãos de con tro le , su je itando -se ao

disposto no Art. 70, parágrafo único da Constituição Federal e demais legislações cabíveis, sem
prejuízo das sanções cível, penal e administrativa.
Cláusula XIII - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas do presente TERMO
serão decididos pela UEG, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no interesse da
Administração Pública.
Cláusula XIV - Ao firmar o presente TERMO, declaro gozar de plena saúde física e mental e estar
ciente de que a inobservância aos itens contidos no presente TERMO poderá acarretar a suspensão ou
o cancelamento dos benefícios concedidos e a obrigação de restituir toda a importância recebida,
devidamente atualizada, mediante providências legais cabíveis, ficando ainda impossibilitado de
receber novas concessões de benefícios até que a situação que deu causa esteja regularizada.
Cláusula XV - O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura.

Fica eleito o foro da Comarca de Anápolis, (GO), para dirimir as questões porventura oriundas
deste termo de compromisso, com prévia renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Anápolis,

de

de 20

.

(Assinatura por extenso do beneficiário, com firma reconhecida em cartório)

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
(Assinatura por extenso das testemunhas)

NOME:
CPF:

