Instruções e Documentos Necessários para Prestação de Contas - FAPESP
Financiamento da FAPESP para participação de doutores paulistas no NANOMAT-2017:
Prezados Colegas,
É com prazer que informo que a FAPESP concedeu até 4 diárias no valor de R$ 360,00 cada
(total de R$ 1440,00) e um auxílio de até R$ 160,00 para as “despesas de transporte” da
cidade paulista de origem até Brotas, SP.
O reembolso destes valores irá ocorrer na semana seguinte ao evento NANOMAT2017.
De modo a viabilizar o reembolso destes valores de maneira rápida e eficiente, toda a
documentação exigida pela FAPESP para o reembolso deverá ser entregue na Secretaria
Oficial do evento durante os dias do congresso. Para tanto, siga atentamente as instruções
abaixo.
Documentos necessários para prestação de contas FAPESP – “Entrega durante o evento”
- Declaração: Os pesquisadores principais e/ou coordenadores de processos com Benefícios
Complementares, da FAPESP ou de outra agência de fomento, deverão utilizar os Benefícios
Complementares ou Reserva Técnica de seus respectivos processos. Preencher e assinar o
Formulário DECLARAÇÃO.
- Diárias: No máximo quatro diárias, em número compatível com as datas de viagem.
Preencher e assinar o Formulário MODELO 5 - “Recibos de diárias”.
- Auxílio Transporte: Neste caso, considera-se despesa de transporte o pagamento de
transporte terrestre, combustível e pedágio, utilizados pelo Outorgado para se deslocar de uma
cidade a outra a fim de participar de evento estritamente relacionado com o projeto. Foi
concedido o valor máximo de até R$ 160,00.
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a) Em veículo particular: Apresentar as Notas Fiscais de combustível eletrônicas ou, se
manuais, totalmente preenchidas pela mesma pessoa do estabelecimento emitente.
Independentemente da forma (Manual ou Eletrônica), a Nota Fiscal deverá conter o
nome do Outorgado (Piter Gargarella), o número do processo FAPESP (Processo no
2016/21029-5) e a placa do veículo utilizado. Deverão também ser apresentados os
comprovantes de pedágio. A FAPESP custeia combustível somente para o percurso
percorrido. Preencher e assinar o Formulário “Roteiro de Viagem” e entregar junto
aos demais comprovantes (notas fiscais de combustível e comprovante de pedágio).
- Pedágio: Comprovantes originais de pedágios ou a cópia da fatura da empresa de cobrança do pedágio (por
exemplo, SEM PARAR).

b) Ônibus com passagem individual: Apresentar somente o canhoto original da
passagem rodoviária intermunicipal ou interestadual.

Todos os formulários necessários para a prestação de contas estão em anexo.

Será um prazer recebê-los em Brotas!

Piter Gargarella e Ricardo Floriano
NANOMAT - CHAIRMEN
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