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1. Introdução 

Os Escritórios Regionais de Apoio à Pesquisa – ERAP’s, criados e fomentados pela Pró 

Reitoria de Pesquisa – PROPe, vieram com o intuito de auxiliar aos docentes e seus 

colaboradores nos procedimentos técnicos-administrativos e na gestão dos seus 

respectivos Projetos de Pesquisa, pois a dificuldade no desempenho desses trâmites 

têm sido constante e em variados graus, desde a solicitação de auxílios - bolsas às 

agências de fomento (FAPESP, CNPq e outras) até a prestação de contas, resultando 

em entraves no desenvolvimento de pesquisas e desestimulando a promoção de novos 

projetos. Dessa forma, a demanda por assessoramento tem sido crescente, assim 

como a inserção dos ERAP’s nas estruturas administrativas da UNESP. O Escritório 

Regional de Apoio à Pesquisa, ERAP, criado em 2012 na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, visa suprir essa carência fornecendo assessoria administrativa. 

Portanto, o principal objetivo a ser alcançado pelo o ERAP é facilitar o 

desenvolvimento de Projetos de Pesquisa, com enfoque nas Prestações de Contas. 
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2. Utilização dos recursos e prestação de contas (PC) 

No Roteiro de Procedimentos a seguir são sugeridos alguns passos para a solicitação 

da liberação de verba e pagamento dos gastos, em que, serão mais detalhados no 

decorrer dos itens deste Manual. 

Roteiro de Procedimentos para fins de liberação, pagamentos e prestação de Contas 

à FAPESP 

1º)Conferir na Nota Fiscal Auxiliar (DANFE) – Nome e CPF do Outorgado, nº do 

processo FAPESP (destacá-lo), endereço da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, valor 

cobrado e descrição do serviço/material requisitado; 2º) Após 2 dias da data de 

emissão do Documento Auxiliar de Nota fiscal Eletrônica (DANFE): 

2.1) Conferir a Idoneidade da empresa Fornecedora: 

2.1.1) Consultar no Cadastro da Receita Federal; 

2.1.2) Consultar no SINTEGRA; 

2.1.3) Consultar o Resumo da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); 

Se estiver tudo correto: 

3º) Solicitar a liberação da verba (Anexo A); 

4º)Aguardar protocolo da solicitação; 

5º) Conferir extrato da conta bancária; 

6º) Se foi liberada a verba, emitir cheque e efetuar pagamento; 

7º) Fazer uma cópia da DANFE e das consultas, SINTEGRA, Receita Federal e NF-e; duas 

cópias do comprovante de pagamento para fins de prestação de contas e 

arquivamento do processo; 

 8º)Ordenar documentos; 

9º)Efetuar anotações na planilha impressa e digital; 

10º)Arquivar; 

11º) Na proximidade do período de Prestar contas – utilizar o Sistema Agilis da FAPESP, 

para tal; 

12º) Enviar os documentos de comprovação de gasto à FAPESP. 
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2.1. Efetivação dos Gastos 

Como descrito no Roteiro de Procedimentos acima – etapas 2.1.1,.2.1.2,2.1.3 – para 

efetuar adequadamente os pagamentos dos gastos feitos no decorrer do Projeto, é 

preciso consultar uma série de sites do governo que comprovem que a empresa 

fornecedora é idônea (Cadastro da Receita Federal, SINTEGRA e NF-e – vide item 2.1.1. 

deste manual), estando em ordem, após 2 dias da data de emissão do Documento 

Auxiliar de Nota fiscal Eletrônica (DANFE) – etapa 2, efetua-se a solicitação da 

liberação de verba através do site da FAPESP no ícone: converse FAPESP - 

http://www.fapesp.br/converse/ – (Instruções mais detalhadas no Anexo A). 

Após a confirmação da liberação do recurso por parte da FAPESP (protocolo de 

liberação via e-mail), é fundamental a conferência do extrato bancário do projeto para 

assim poder emitir o cheque (no qual, o número deste deve ser registrado para a 

prestação de contas) e realizar a quitação do gasto – etapas 4 e 5.Os boletos pagos 

e/ou comprovantes de pagamentos devem ser guardados para execução das 

prestações de contas (vide item 2.2 deste Manual) e envio à FAPESP. 

Obs: 

- Se a solicitação de liberação de verba for feito pela manhã (até 11h), o recurso pode 

ser liberado no mesmo dia. Caso não seja liberado no dia seguinte, verifique se o 

projeto possui alguma pendência, se não, entrar em contato com a FAPESP, via 

converse ou via telefone (11) 3838-4000 – informações. 
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- SINTEGRA: www.sintegra.gov.br 

1º) Selecionar o estado que se localiza a empresa fornecedora; 

 

Fonte: Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais Com 

Mercadorias e Serviços 

 

2º) Preencher os caracteres exigidos; 

3º) Colocar o CNPJ da empresa fornecedora; 
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Fonte: Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais Com 

Mercadorias e Serviços. 

 

4º) Verificar se os dados da empresa estão corretos; 

5º)Observar se no item “Indicador de obrigatoriedade de NF-e”, está como 

“obrigatoriedade total” 

se sim, é exigido que a empresa fornecedora emita a NF-e 

se não, não precisa emitir a NF-e 

se parcialmente, é facultativo a empresa emitir a NF-e 
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Fonte: Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais Com 

Mercadorias e Serviços 

 

6º)Emitir duas vias do documento (uma para encaminhar com as originais e outra para 

arquivamento) 

 



 

9 

 

- Receita Federal – Emissão de comprovante de inscrição e de situação cadastral 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp) 

1º) Colocar CNPJ da empresa fornecedora; 

2º) Colocar os caracteres exigidos; 

 

Fonte: Cadastro Sincronizado/ Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral / Ministério da Fazenda. 

 

3º) Verificar se os dados da empresa fornecedora estão corretos; 

4º) Observar se o item “Situação Cadastral” está como “Ativa”* 

*“Ativa” afirma que a empresa fornecedora existe e está em atividade comercial. 
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Fonte: Cadastro Sincronizado – Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação 

Cadastral / Ministério da Fazenda 

 

5º) Emitir duas vias do documento (uma para encaminhar com as originais e outra para 

arquivamento) 
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- Nota Fiscal Eletrônica 

 NF-e (de Materiais Permanentes e de Consumo) 

(http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoCont

eudo=d09fwabTnLk=) 

1º) Ir ao item “Consultar Resumo da NF-e”; 

 

Fonte: Nota Fiscal Eletrônica – Ministério da Fazenda 

 

2º) Colocar o código que vem na DANFE descrito como “Chave de Acesso”; 

Exemplo de “chave de acesso”: 

35.1107.68.337.658/0001.27.55.001.000.085.776.111.976.454-1 

 

3º) Colocar caracteres exigidos; 

 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=d09fwabTnLk
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=d09fwabTnLk
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Fonte: Nota Fiscal Eletrônica – Ministério da Fazenda 

4º) Verificar se todos os dados da NF-e condizem com a DANFE e se o item “Situação 

Cadastral” está como “Autorizada” 

 

5º) Emitir duas vias do documento (uma para encaminhar com as originais e outra para 

arquivamento) 
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Obs: 

 A NF-e precisa estar sempre como versão 2.0 

 As Notas Fiscais de Serviços de Terceiros diferem das Notas Fiscais de 

Materiais, dessa forma, os sites das NF-e de Serviços (NFS-e) são variados 

conforme a localidade da empresa prestadora do serviço. 

 

2.2. Prestações de contas 

A partir da etapa 6 do Roteiro de Procedimentos começam os processos de preparação 

e efetuação da prestação de contas realizadas de ano em ano (parciais) e o número de 

prestações variam de acordo com o tempo de vigência de cada projeto. 

Para melhor atendimento dos requisitos exigidos pela FAPESP e organização dos 

documentos que serão, sugerimos as seguintes condutas: 

 

2.2.1. Colagem 

Os documentos como boletos, comprovantes bancários e de pedágio que possuam 

tamanhos pequenos, deve-se efetuar uma colagem ao centro da folha A4 para que não 

haja extravio, lembrando sempre que nenhum documento, deverá ser colocado com 

outro na mesma folha. 

 

2.2.2. Cópias 

Devem ser feitas cópias de todos os documentos do processo – etapa 6 – para 

arquivamento (cópia do processo), organizado de forma idêntica ao montante de 

originais. Esse arquivamento é de extrema importância, pois caso surjam 

questionamentos pela FAPESP, há a possibilidade de explicação e argumentação com 

base em fatos e documentos. 

Além disso, a FAPESP exige que se o papel for fotossensível seja feita uma cópia para 

ser enviado junto ao original, pois com o decorrer do tempo a impressão desaparece. 

Sendo este caso uma exceção, permite-se a colagem do original na folha de sua cópia. 

Exemplo: comprovantes bancários de pagamentos. 

 

2.2.3. Organização dos documentos 
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Para o envio dos documentos requeridos para prestação de contas à FAPESP é preciso 

ater-se à sequência exata no qual devem ser colocados – etapa 8. 

 

Sequência dos documentos para o envio à FAPESP 

 

- DANFE (Nota Fiscal Auxiliar) 

- NF-e 

- Boleto pago e/ou comprovante bancário (colados em folha A4 ) 

- Xerox do comprovante bancário. 

- Se for depósito, apresentar a duplicata quitada ou declaração de quitação no qual 

não pode haver apenas o carimbo, é preciso conter a assinatura e nome legível. 

- SINTEGRA 

- Cadastro na Receita Federal 

- Se o valor ultrapassar 10 salários mínimos, é obrigatório o envio de 3 orçamentos de 

empresas diferentes que forneçam o produto ou prestação de serviço em questão. 

Caso a empresa tenha exclusividade de fornecimento, solicitar uma declaração ou 

carta de exclusividades que conste tal situação. 

 

 

Esse montante de documentos (descritos no quadro acima), é disposto em divisões de 

acordo com a origem da verba: Projeto Nacional, Reserva Técnica, Benefícios 

Complementares e Outras Verbas; 
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Além disso, em cada divisão os montantes são arranjados em ordem 

cronológica conforme a data de emissão da DANFE e, numerados à lápis seguindo esta 

sucessão no canto superior direito, somente na primeira página do montante. 

Com isso, é lícito o preenchimento da planilha manual que auxilia na gestão dos gastos 

feitos e facilita a percepção do andamento financeiro da pesquisa, como também 

simplifica o cadastramento dos gastos durante a prestação de contas definitiva, feita 

através do site da FAPESP – AGILIS (http://internet.aquila.fapesp.br/agilis/)*.  

*Manual do Usuário – Sistema AGILIS / Solicitações: 

http://www.fapesp.br/manuais/manual_agilis_solicitacoes.pdf 

 

2.3. Observações 

2.3.1. DANFE 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – etapa 1 do Roteiro de Procedimentos 

 

http://www.fapesp.br/manuais/manual_agilis_solicitacoes.pdf
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DANFE é diferente da NF-e 

 

- Sempre tirar o canhoto 

- Verificar se neste documento no item “Nome/Razão Social”, consta o nome do 

outorgado. 

- Endereço da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

-Grifar, com destaca texto, o número do processo da FAPESP que corresponde ao 

projeto de pesquisa em questão. 

 

2.3.2. Formulário Auxiliar 

O Outorgado deve preencher o formulário auxiliar (Anexo B) para identificar o que esta 

sendo solicitado e, de onde a verba esta sendo retirada, para efetuar o gasto. Esse 

formulário deve ir junto com os demais documentos anteriormente citados para sanar 

qualquer dúvida futura, que possa surgir e mantido junto com as cópias destinadas ao 

arquivamento. 

 

2.3.3. Informações auxiliares 

Número de telefone que pode ser utilizado em caso de dúvidas: 

 

Escritório de Apoio à Pesquisa – FCT – Tamae 

(18) 3229 5402 

E-mail: epesquisa@fct.unesp.br 

Homepage: http://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/novo-escritorio-de-pesquisa/ 

 

  

mailto:epesquisa@fct.unesp.br
http://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/novo-escritorio-de-pesquisa/
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3. Anexo 

3.1. Anexo A – Instruções para Liberação de Verba – FAPESP 

 

Fonte: FAPESP – Fundação de Amparo à pesquisa do estado de São Paulo 
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3.2. Anexo B – Planilha de Controle dos gastos Manual 

 

 

3.3. Anexo C – Formulário Auxiliar 

 


