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TERMO DE ACEITAÇÃO 
 

“Edital para seleção de projetos de pesquisa sobre a memória do PSB nos estados 
brasileiros de 1947 até os dias atuais” 

 
Concedente 

A FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA, entidade civil com personalidade jurídica de 
direito privado, instituída pelo Partido Socialista Brasileiro, registrada e arquivada no 
Cartório do 1o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas - Brasília, sob o no 2057, do 
livro A-03, em 21 de novembro de 1990, inscrita no CNPJ, da Receita Federal, sob o 
no 38050712/0001-98. 
Doravante denominada simplesmente FJM, neste ato representado pelo servidor, ao 
final identificado. 
 
Beneficiário 

Nome 

CPF 

Nacionalidade 

Profissão 

e-mail 

Residência (incluir CEP) 

Telefone fixo 

Telefone celular 

Doravante denominado simplesmente Beneficiário. 

 

1. Objeto 

Concessão de auxílio financeiro à pesquisa.   

 

2. Vigência do Auxílio Financeiro 

Início:                                  Término: 

 

3. Título do Projeto  

 

4. Documentos Integrantes 
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Fazem parte indissociável do presente instrumento os seguintes documentos:  

1) formulário de apresentação do projeto, preenchido, datado e assinado.  
2) Pré-projeto de Pesquisa apresentado pelo BENEFICIÁRIO segundo as 

especificações constantes no formulário de apresentação e no “Edital para 
seleção de projetos de pesquisa sobre a memória do PSB nos estados 
brasileiros de 1947 até os dias atuais”. 

 

5. Vigência do Termo 

O presente termo vigerá pelo prazo de execução do projeto, conforme especificado no 
plano de trabalho e cronograma apresentado no Pré-projeto de Pesquisa e de acordo 
com os prazos estabelecidos no “Edital para seleção de projetos de pesquisa sobre a 
memória do PSB nos estados brasileiros de 1947 até os dias atuais”. 

 

Condições Gerais 

 

1. Ao aceitar a concessão que ora lhe é feita, compromete-se o beneficiário a dedicar-
se às atividades pertinentes ao auxílio financeiro concedido. 

2. Compromete-se, ainda, o beneficiário a: 

a) apresentar, nos prazos que lhe forem assinalados, informações ou documentos 
referentes tanto ao desenvolvimento como à conclusão do programa ou plano 
aprovado; 

b) não introduzir alterações ou quaisquer modificações nas especificações 
inicialmente propostas, sem a prévia anuência da FJM; 

c) utilizar os recursos financeiros nos termos deste instrumento e do “Edital para 
seleção de projetos de pesquisa sobre a memória do PSB nos estados brasileiros de 
1947 até os dias atuais”, dentro do período previsto; 

d) prover a contrapartida que lhe compete; 

e) permitir e facilitar à FJM o acesso aos locais de execução da pesquisa, bem como o 
exame de toda a documentação produzida; 

f) assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações necessárias à 
consecução do objeto; 

g) enviar relatórios mensais sobre o andamento do projeto para a Coordenação 
Nacional da FJM; 

h) apresentar a prestação de contas segundo as orientações do “Edital para seleção de 
projetos de pesquisa sobre a memória do PSB nos estados brasileiros de 1947 até os 
dias atuais”:  
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- de cada parcela dos recursos, se for o caso, até 30 (trinta) dias após a data fixada 
para a sua aplicação; 

- dos recursos recebidos para o cumprimento total das obrigações ora pactuadas, até 
30 (trinta) dias após o término de vigência do projeto; 

i) não transferir a terceiros as obrigações ora assumidas, sem anuência formal da FJM; 

j) restituir os saldos não aplicados, mediante depósito na conta corrente n. XXXXX, 
agência XXXX, Banco, em favor da FJM, anexando cópia do referido depósito à 
Prestação de Contas; 

 

3. O Beneficiário deverá, formalmente, comunicar à FJM qualquer fato que implique 
descontinuidade do projeto de pesquisa, acompanhada da devida prestação de contas. 

 

4. É vedado, sob pena de cancelamento imediato e aplicação de penalidades cabíveis: 

a) a concessão de suplementação orçamentária para atender despesas não previstas na 
proposta inicial; 

b) aplicar os recursos no mercado financeiro ou a sua utilização a título de 
empréstimo para reposição futura; 

 

5. Os bens e quaisquer resultados decorrentes das atividades desenvolvidas em razão 
desta concessão, passíveis de privilégio, deverão ser comunicados imediatamente à 
FJM pelo Beneficiário, para orientação e negociação de aspectos alusivos à repartição 
de vantagens e respectiva propriedade. 

 

6. Trabalhos publicados em decorrência das atividades apoiadas pela FJM deverão, 
necessariamente, fazer referência ao apoio recebido, com as seguintes expressões: 

a) se publicado individualmente: “O presente trabalho foi realizado com o apoio da 
FJM, uma entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, instituída pelo 
Partido Socialista Brasileiro”. 

b) se publicado em co-autoria: “Bolsista da FJM”. 

 
7. O descumprimento de qualquer condição constante deste termo e a inobservância 
de dispositivos legais aplicáveis a esta concessão, obrigará o Beneficiário a ressarcir 
integralmente a FJM de todas as despesas realizadas, atualizadas monetariamente até 
o dia do ressarcimento. 

7.1. A recusa ou omissão do Beneficiário quanto ao ressarcimento de que trata este 
item, ensejará a consequente inscrição do débito decorrente na dívida ativa da União. 
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8. A FJM se resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar informações ou 
documentos adicionais julgados necessários à análise e instrução do citado processo. 

 

9. O Beneficiário que não cumprir com as obrigações estipuladas para o auxílio ou 
cujos relatórios não forem aprovados, será considerado inadimplente e terá suspenso o 
repasse do financiamento, sem prejuízo de outras medidas julgadas necessárias pela 
FJM. 

 

10. O presente termo somente se resolverá após aprovação do relatório final, da 
prestação de contas e ausência de qualquer pendência financeira e, ainda, desde que 
cumpridas todas às condições previstas neste instrumento e nas normas aplicáveis. 

 

11. A concessão objeto do presente instrumento não gera vínculo de qualquer 
natureza ou relação de trabalho, constituindo doação, com encargos, feita ao 
Beneficiário. 

 

12. O beneficiário declara que o trabalho em questão é de sua autoria pessoal, 
responsabilizando-se, portanto, pela originalidade do mesmo e dá à FJM plenos 
direitos para fazer uso dos resultados da pesquisa nos termos estabelecidos no item 3 
do “Edital para seleção de projetos de pesquisa sobre a memória do PSB nos estados 
brasileiros de 1947 até os dias atuais”. 
 

13. O Beneficiário manifesta sua integral e incondicional concordância com a 
concessão que ora lhe é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente as estipulações 
deste instrumento e das normas que lhe são aplicáveis. 

 

14. Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Brasília - Distrito Federal, para dirimir 
qualquer divergência decorrente da execução deste instrumento. 

 

Brasília-DF, ____ de ___________________ de 201_ 

15. Visto das partes 

Pela FJM: _______________________________________. 

 

Pelo Beneficiário: __________________________________. 


