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Resolução Normativa 008/2021

Fique atento as mudanças!

Em quais situações as novas regras serão
aplicadas?
As novas regras de utilização de recursos e prestação
de contas da FAPEMAT se aplicam as prestações de
contas (técnica e financeira) enviadas a partir de
08/07/2021
Para projetos contratados anteriores à data de
publicação dessa normativa, as prestações de
contas seguirão as novas regras, desde que não
existam pendências nas prestações parciais já
enviadas.

O que mudou?
* Agilidade nas ações técnico- cientifica

• Desburocratização da utilização
de recursos e a prestação de
contas financeira

Agilidade nas ações técnico- cientifica
Desburocratização e agilidade na contratação dos projetos
aprovados;
Os relatórios técnicos-científicos serão feitos de forma
simplificada;
A analise do relatórios técnicos-científicos privilegiará os
resultados obtidos;
Os relatório técnicos-científicos serão enviados apenas
on line, via SIGFAPEMAT

Veja como ficou

Relatório Técnico-Científico de execução do objeto (REO)
deverá conter:
a) a descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
b) a demonstração e o comparativo específico das metas com os resultados alcançados e a
indicação do percentual (%) de execução das metas;
c) o comparativo das metas cumpridas e das metas previstas devidamente justificadas em caso
de discrepância, referentes ao período a que se refere a prestação de contas;
d) relacionar os impactos científicos e/ou tecnológicos para a sociedade alcançados pelo
projeto;
e) relacionar a produção científica, tecnologia e de difusão da ciência produzida (relatórios,
participação em eventos, publicações, dissertações, teses, patentes, licenciamentos e
outros);
f) avaliação do impacto dos resultados obtidos;
g) no relatório final enviar uma apresentação em vídeo de 5 minutos (pitch 5) contento o título do projeto,
nome do coordenador, instituição executora, valor financiado, enfatizando os resultados obtidos e sua
contribuição para desenvolvimento econômico, social, ambiental, científico ou tecnológico de Mato Grosso,
bem como a menção do amparo da FAPEMAT e de outras agências de fomento.

Utilização de recursos e
Prestação de contas financeira
Menor burocracia no uso do recurso financeiro de fomento;
A prestação de contas financeiras será totalmente on line dentro
do SIGFAPEMAT;
Os bens gerados ou adquiridos nos projetos serão incorporados, desde sua
aquisição, ao patrimônio da Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
(ICT) executora. A compra dos equipamentos obrigatoriamente deverá ser
realizada CNPJ da Instituição Executora;
Toda documentação original (nota fiscal, recibo de diárias, de prestação
de serviço, orçamentos) ficará sob a responsabilidade e cuidados do
coordenador, devendo apresentar a FAPEMAT ou PGE, somente se for
solicitado;
Prestação de Contas Financeira Simplificada deverá conter as
informações básicas sobre a aplicação do recurso

Veja como ficou

Prestação de Contas Financeira Simplificada deverá
conter as informações básicas sobre a aplicação do
recurso:
Quadro demonstrativo das receitas e despesas;
a) Relação das Despesas de custeio efetuadas classificadas segundo sua natureza (diárias, material de consumo,
passagens, serviços de terceiros pessoa física e jurídica). A documentação comprobatória deverá ser digitalizada e
anexada a plataforma eletrônica da FAPEMAT (notas fiscais e recibos);
b) Relação dos Equipamentos e Material Permanente adquiridos, acompanhada de toda documentação comprobatória da
compra (notas fiscais) e da incorporação do equipamento ao patrimônio da instituição executora. A documentação
comprobatória deverá ser digitalizada e anexada a plataforma eletrônica da FAPEMAT;
c) Extratos completos da conta bancárias e dos Rendimentos de Aplicação financeira;

d) Declaração de que utilizou os recursos exclusivamente para a execução do projeto;
e) Comprovante da devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;
f) Demonstrativo consolidado das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos efetuados, quando
houver;
g) Termo de encerramento da Conta
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Envio de documentação física;
Burocracia na contratação e na
prestação de contas dos projetos;

 Privilegia a execução do Objeto de
Pesquisa;
 Maior agilidade;
 Desburocratizando;
 Risco tecnológico;

Confira na íntegra a Resolução Normativa
008/2021
www.fapemat.mt.gov.br

