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Item do manual

Registro de alteração

1. Conceitos, definições e
considerações iniciais

Inclusão dos conceitos de contrapartida financeira e econômica.

2. Elegibilidade das
instituições participantes

Inclusão da relação dos documentos dos parceiros necessários para
assinatura de instrumentos contratuais de projetos com a Fundep.

4. Assinaturas

Esclarecida regra de cancelamento do projeto caso o prazo de
assinatura não seja atendido pelas partes.

4.1 Orientações gerais para
liberação de recursos
financeiros

Mudança do título para “Orientações gerais à Gestora”.

6.4 Orientações para
execução financeira dos
Acordos de Parceria, letra d

Informação do limite de suprimentos por membro da equipe por ano.

6.5 Rendimentos de
Aplicações Financeiras

Esclarecida forma de executar aplicação financeira.

6.6 Comprovação de
Despesas

Inclusão da exigência de envio das cópias digitais dos documentos
fiscais em todas as prestações de contas e não apenas na última.

6.9 Condutas Vedadas

Incluída restrição de pagamento a funcionários de empresas
parcerias.

6.11 Contrapartidas e outros
aportes de recursos no Projeto

Ajustes realizados em todo o item para melhor esclarecer como deve
se dar a apresentação de contrapartida de horas técnicas, utilização
fracionada de equipamentos e doação de bens para projetos.

7.8.1 Bolsas

Inclusão de condutas vedadas para bolsas; acrescida informação de
que os contratos de bolsa só devem ser enviados quando da primeira
prestação de contas em que o beneficiário for apresentado;
acrescidas informações específicas sobre implementação de bolsas
na Linha IV e Linha V.

7.8.2 Remuneração direta
(CLT)

Estruturação das modalidades de prestação de contas dos pagamento
de profissionais CLT por tipo de atuação nos projetos e
esclarecimento de documentação necessária para comprovação dos
gastos.

8. Prestação de contas
financeira

Ajuste dos prazos de prestação de contas e da forma de
apresentação das contas do trimestre; incluída também a necessidade
de documentação a ser apresentada em todas as prestações de
contas.

9. Relatórios técnicos e visitas
técnicas

Inclusão da informação referentes a apresentação de Relatórios
Técnicos

Anexo IV - Contrapartidas de
Pessoal

Atualização de versão do anexo
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Anexo V - Relação de
contrapartidas econômicas

Incluída primeira versão do anexo

Anexo VI - Declaração de não
acumulo de bolsas

Documento incorporado como anexo do manual

Anexo VII - Plano de Trabalho
Bolsistas

Documento incorporado como anexo do manual

Anexo VIII - Demonstrativo de
Pagamento de CLT

Incluída primeira versão do anexo

Foram realizadas ainda outras correções na redação que não impactaram nas diretrizes do manual
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