
 
 

Perguntas frequentes sobre a comprovação de despesas 

(Versão atualizada em 24/04/2020) 

 

Importante:  

O beneficiário deverá observar o princípio do menor preço, considerando os 

aspectos de qualidade e de rendimento que possam comprometer o resultado da pesquisa, 

visando o melhor aproveitamento dos recursos públicos, estando sujeito a eventuais 

diligências a fim de comprovar o fiel cumprimento de tais exigências. 

Todas as despesas devem ocorrer durante a vigência do Termo de Transferência 

de Recursos Financeiros (comprovantes com datas anteriores ou posteriores à vigência 

não serão aceitos na prestação de contas). 

 

1. O que é “Certifico”? Como faço? Pra que serve? 

Todo o documento fiscal que é recebido durante o projeto deverá ser certificado 

por quem o recebe (membro da equipe), dando seu aceite de que o material foi 

entregue e o serviço prestado de acordo com o contratado.  

 Deverá ser datado com a data do recebimento (igual ou posterior à data de 

emissão) e assinado por um membro da equipe. Poderá ser confeccionado um 

carimbo, impresso ou escrito no documento fiscal os dizeres:  “Certifico que o 

material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em 

conformidade com as especificações nele consignadas”, conforme modelo a seguir: 

 

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi 

recebido/prestado e está em conformidade com as especificações 

nele consignadas. 

 

...................................., ....... / ...... / .......... 
 

_______________________________ 

Assinatura 

Nome: 

Cargo: 

 

  



 
 

2. Não coloquei o nome da FAPESC e do n.º do termo de subvenção/outorga na 

nota fiscal. E agora? 

O beneficiário pode solicitar uma carta de correção para que a empresa emissora 

da nota fiscal insira o nome da FAPESC e do nº do termo de transferência. Caso o 

prazo para a emissão da carta de correção já tenha expirado, a empresa pode emitir 

uma declaração retificando estas mesmas informações.  

 

3. Há algum modelo de carta de correção para corrigir dados da Nota Fiscal? 

Se é uma nota fiscal eletrônica, há um prazo de 30 dias para a emissão de carta de 

correção eletrônica para alterar dados. Há modelos disponíveis no Google de carta de 

correção manual que aceitamos para alterações não fiscais, como os dados das 

informações complementares, por exemplo. Neste caso, a carta de correção manual 

deverá ser emitida pelo Fornecedor/Prestador de Serviço, carimbada e assinada. 

 

4. A FAPESC autoriza o pagamento de diárias? 

Sim, desde que devidamente previstas no plano de trabalho do projeto. Somente 

poderão receber diária, o coordenador e os membros integrantes da equipe do projeto 

relacionados no plano de trabalho, exceto bolsistas. São concedidas por dia de 

afastamento, observado o período de deslocamento: meia diária (de 4 horas a 12 horas) 

ou uma diária (fração igual ou superior a 12 horas).  

O valor concedido destina-se a indenizar as despesas com alimentação, hospedagem 

e locomoção urbana. Desta forma, tanto a necessidade de gastos com estas despesas, 

quanto o deslocamento e estada no local de destino, devem ser comprovados mediante 

apresentação de documentos fiscais de hospedagem e alimentação para cada dia de 

permanência. 

 Eventuais saldos não utilizados não precisam ser devolvidos, bastando apenas 

comprovar despesas com hospedagem e alimentação para todos os dias do deslocamento.  

 

5. Estudantes e estagiários podem receber diárias? 

Não. É vedada a concessão de diárias a estudantes e estagiários.  

No entanto, desde que previsto no plano de trabalho, os estudantes e estagiários que 

participarem do projeto poderão efetuar suas despesas com alimentação, hospedagem e 

locomoção previstas no Plano de Trabalho, até o limite diário estipulado na tabela de 

concessão de diárias. É necessário apresentar os formulários de Recibo de Adiantamento 



 
 

e Relatório de Viagem e Prestação de Contas de Adiantamento, disponíveis no site da 

FAPESC.  

Diferentemente das diárias, neste caso é necessário efetuar a devolução dos saldos 

não comprovados para a conta do projeto tão logo retornem do deslocamento. 

 

6. É possível comprovar despesas de alimentação com notas fiscais de 

supermercado, pagas com recursos de diárias (no caso de coordenador e 

equipe) e adiantamento de viagens (no caso de estudantes e estagiários)? 

Somente em casos muito específicos em que a viagem ocorrer em locais muito 

distantes e que não possuam em suas proximidades estabelecimentos que forneçam 

refeições. Neste caso, sugere-se que tal exceção seja esclarecida na prestação de 

contas. 

 

7. Existe algum limite de valor para pagamento diárias e/ou adiantamento de 

viagens? 

Sim. As diárias, são pagas ao coordenador e membros de equipe, de acordo com os 

valores fixados pelos parâmetros fixados pelo Decreto Estadual n.º 1.127/2008 e suas 

alterações, observado o limite máximo de 10 (dez diárias) por mês, devendo ser pagas 

antecipadamente). 

No caso de adiantamento de viagens, para estudantes e estagiários que participem do 

projeto, estes poderão efetuar suas despesas com alimentação, hospedagem e locomoção 

previstas no Plano de Trabalho, até o limite diário estipulado na tabela de concessão de 

diárias. 

   

8. Quais os documentos necessários para comprovar despesas da rubrica 

“Passagens aéreas”? 

 Recomendamos a aquisição das passagens aéreas por meio de agência de viagens, 

porém, é possível efetuar a compra diretamente com a companhia aérea.  

A compra realizada via agência de viagens é comprovada mediante fatura, 

devidamente certificada, na qual deve constar o nome do passageiro, trajeto e valor pago. 

Se adquirido direto na companhia aérea, é necessário imprimir o e-mail recebido com o 

número do voucher onde constam os dados relativos ao nome do passageiro, trajeto e 

valor pago.  



 
 

Em ambos os casos, é necessário apresentar o comprovante de pagamento e os 

bilhetes de embarque de todos os trajetos. Nos casos em que o check-in for realizado pela 

internet, deverá apresentar o print da tela impresso. 

 

9. Como comprovar a contrapartida? 

Deverá ser comprovada conforme o que foi previsto no Plano de Trabalho. Havendo 

pretensão de alteração, esta deverá ocorrer durante a vigência do instrumento, mediante 

solicitação de remanejamento, com mediação do Coordenador de Projetos da FAPESC 

responsável pelo edital.  

Se a contrapartida for econômica, deverá ser apresentada a Nota Fiscal (pode ser 

cópia) e o respectivo comprovante de pagamento. 

Se a contrapartida for financeira, o valor deverá ser aportado na conta do projeto 

conforme cronograma determinado. Somente após a realização do aporte financeiro é que 

os bens/serviços poderão ser adquiridos, devendo ser comprovados mediante 

apresentação da Nota Fiscal (pode ser cópia) e o respectivo comprovante de pagamento. 

 


