[COVID-19]

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina –
FAPESC dando continuidade nas ações de contenção da propagação do COVID19 a partir da pandemia declarada e de todo esforço do Governo do Estado de
Santa Catarina, torna público novas informações sobre as atividades da Fapesc,
dos editais, eventos, prestações de contas, projetos e pesquisas apoiadas,
baseadas no Decreto nº 525, de 23 de março de 2020:
1) Em face da prorrogação do “regime de quarentena” e da suspensão das
atividades presenciais por sete (7) dias, não haverá expediente presencial
interno nas dependências da Fapesc até o dia 31.03.2020.
2) Continuam suspensos todos os atendimentos presenciais na Fapesc,
contudo, neste momento, por tempo indeterminado.
3) Também estão suspensas, por tempo indeterminado, todas as atividades
externas, reuniões, capacitações, treinamentos, eventos, viagens, etc.
4) As PRESTAÇÕES DE CONTAS FINANCEIRAS E TÉCNICAS de projetos de
pesquisa, eventos e inovação cujo prazo vencer a partir do dia 25.03.2020
têm sua entrega suspensa, por tempo indeterminado. Contudo, alertamos
aos pesquisadores que finalizem suas prestações de contas e mantenham
os documentos e arquivos para, uma vez cessada esta pandemia, serem
protocoladas junto à FAPESC para seus trâmites legais. Não haverá
dispensa de entrega de prestação de contas, apenas suspensão
momentânea de sua entrega. Durante este período de suspensão não
haverá qualquer restrição ou penalização ao pesquisador.
5) Para as PRESTAÇÕES DE CONTAS FINANCEIRAS VENCIDAS (com prazos de
entrega até o dia 24.03.2020), os documentos devem ser digitalizados em
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6) Para as PRESTAÇÕES DE CONTAS TÉCNICAS VENCIDAS (com prazos de
entrega até o dia 24.03.2020), deverão ser encaminhadas por meio da
Plataforma Fapesc CTI e enviadas para o respectivo e-mail do edital
constante da chamada pública, devendo confirmar o recebimento por
meio da resposta ao e-mail pelo setor responsável.
7) Para os Termos de Outorga que irão vencer após o dia 25.03.2020, mas
que possuem parcelas anteriores de prestação de contas pendentes,
poderão encaminhar por e-mail seguindo as orientações anteriores.
8) Estão suspensos pelo prazo de 30 dias, a contar do dia 25.3.2020, os prazos
previstos no Decreto nº 1.886/2013, relativos às providências
administrativas, tomadas de contas especiais, comunicações de
irregularidades e ilegalidades, encaminhamentos ao TCE, etc. bem como
os prazos os prazos de defesa e os prazos recursais no âmbito dos
processos administrativos dos órgãos e das entidades da Administração
Pública do Poder Executivo Estadual.
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formato PDF, deverá haver a confirmação quanto a estarem legíveis, com
qualidade sugerida de 300dpi e arquivo total não superior a 25MB. O
arquivo deve ser enviado para o e-mail da FAPESC
(protocolo@fapesc.sc.gov.br). Em caso de necessidade, pelo tamanho do
arquivo, poderá ser utilizado alguma plataforma de transferência de
arquivos grandes, mas o e-mail deve ser enviado e confirmado o
recebimento e integridade do arquivo pelo colaborador da Fapesc. É de
responsabilidade do demandante, a guarda e preservação dos
documentos originais para comprovação de sua autenticidade, quando
solicitado. Dúvidas sobre a digitalização dos documentos favor consultar
Nota Técnica nº 004/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina, Instrução Normativa n° 3/2019, da Secretaria de Estado da
Administração – SEA e o Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de
2019.
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9) Todas as comunicações relacionadas à situação de emergência e às ações
adotadas pelo Poder Executivo do Estado de Santa Catarina quanto ao
combate e prevenção ao vírus COVID-19 serão centralizadas pelo Centro
de Operações de Emergência em Saúde (COES), vinculado à Secretaria de
Estado da Saúde, e pelos canais oficiais do Governo do Estado.
10) Durante o novo período de regime de quarentena (7 dias) estendido pelo
período de suspensão de atividades presenciais (30 dias), os colaboradores
da Fapesc manterão suas atividades e funções na modalidade de trabalho
remoto, com uso de tecnologias, a partir do regime domiciliar,
respeitando-se o horário de expediente, qual seja, das 12h às 19h.
11) As redes sociais [@fapesc.sc (Instagram) e @Fapesc.gov (Facebook)] e o
site da Fapesc (www.fapesc.sc.gov.br) serão utilizados para repassar
informações relacionadas às atividades, andamento e impactos nos
programas da Fapesc (editais, projetos, prazos, procedimentos, etc.).
12) As demandas, dúvidas e orientações relativas aos programas, editais e
projetos poderão ser efetuadas pelos e-mails disponibilizados nas
chamadas públicas (editais), disponíveis no site da Fapesc
[www.fapesc.sc.gov.br].
13) No período de quarentena não haverá atendimento nos telefones fixos da
Fapesc, como dito, as informações específicas devem ser consultadas
pelos e-mails dos editais, contudo, para informações gerais
disponibilizamos o e-mail da Assessoria de Comunicação
(comunicacao@fapesc.sc.gov.br) e o Celular/WhatsApp (48) 98802-5794,
além de nossas redes sociais @fapesc.sc (Instagram) e @Fapesc.gov
(Facebook).
14) Poderá haver restrições e dilação temporal no atendimento de eventuais
demandas.
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Além das novas informações, relatadas nos itens anteriores, reforçamos que:
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16) Na medida do possível serão mantidos os pagamentos e demais prazos
relacionados aos projetos apoiados e em andamento.
17) As demais chamadas públicas abertas e que estão nas fases de avaliação
de propostas permanecem sem alteração, eis que as atividades serão
desenvolvidas por meio de ferramentas tecnológicas e trabalho remoto
em regime domiciliar. Informações relacionadas e ou modificações destas
chamadas serão comunicadas pelo site da Fapesc www.fapesc.sc.gov.br,
link de chamadas abertas.
18) As Chamadas Internacionais em parceria com o CONFAP permanecem
inalteradas. Informações relacionadas e ou modificações destas chamadas
serão comunicadas pelo site da Fapesc www.fapesc.sc.gov.br, link de
chamadas abertas.
19) Nos projetos de pesquisa em andamento as atividades devem ser restritas,
não se efetuando reuniões presenciais, deslocamentos externos, contatos
com pessoas, aglomerações, eventos, treinamentos, etc. Estão liberadas
as atividades on line e com uso de tecnologia eletrônica e não presencial.
20) Também estão suspensas as viagens intermunicipais, nacionais e
internacionais. Eventuais necessidades e urgências dentro da execução
dos projetos deverão ser consultadas previamente à Secretaria Estadual
de Saúde e a Fapesc.
21) Toda e qualquer modificação nos cronogramas de projetos em andamento
devem ser efetuadas dentro dos procedimentos e nos prazos previstos no
edital e legislação, utilizando-se da Plataforma Fapesc CTI, SGPe, etc.
22) Os projetos que estão em fase final de execução e necessitam ser
prorrogados, dentro das possibilidades legais, deverão solicitar a
prorrogação motivada, dentro da Plataforma Fapesc CTI.
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15) Os canais de comunicação do Governo do Estado e Secretaria Estadual de
Saúde são os repositórios oficiais de informações sobre o COVID-19 e
ações relacionadas ao seu combate.
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24) Também estamos mapeando tecnologias e/ou ferramentas tecnológicas
que permitam a localização em tempo real com o acompanhamento,
controle e movimentação das pessoas (especialmente as doentes e/ou
com suspeitas de contaminação) para que o Governo do Estado seja mais
assertivo nas ações de isolamento e distanciamento social, com vistas ao
dimensionamento das ações de combate a propagação do coronavirus e
as ações de funcionamento e desenvolvimento dos setores econômicos do
estado. E-mail comunicacao@fapesc.sc.gov.br.
25) Está aberta até o dia 31.3.2020, a chamada internacional para projetos
relacionados ao “Desenvolvimento de terapêutica e diagnóstico para
combater infecções por coronavírus”, realizada pela União Europeia. A
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc) já
aderiu ao edital, juntamente com o CONFAP, e será apoiadora de até
quatro projetos no valor de até $40mil Euros.
26) O site oficial para informações sobre o COVID-19 é
http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/
27) A Família Fapesc continua fazendo sua parte, façamos todos. Fiquem em
casa.
Florianópolis (SC), 24 de março de 2020.

Fábio Zabot Holthausen
Presidente da Fapesc
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23) Os laboratórios, instituições, ICTs, empreendedores, grupos de pesquisa,
pesquisadores, etc. que tenham quaisquer soluções relacionadas aos
problemas principais e/ou adjacentes a atual pandemia e que podem
contribuir com a causa ou seus efeitos devem manter contato com a
Fapesc pelo E-mail comunicacao@fapesc.sc.gov.br para que possamos
direcionar para a Secretaria de Estado da Saúde para avaliação.
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