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Prezada Senhora Cilene Muriel Pereira,
A FAPESP, considerando o agravamento da pandemia e a recente determinação divulgada pelo Governo do
Estado, suspendeu o trabalho presencial na Sede da Fundação no período de 15 a 30 de março, com possível
prorrogação se houver nova determinação.
Com o Decreto nº 60131, de 18/03/2021, da Prefeitura Municipal de São Paulo, o expediente na FAPESP,
incluindo o teletrabalho, está suspenso entre os dias 26/03/2021 e 04/04/2021.
As correspondências enviadas pelos Correios continuam sendo recebidas pela FAPESP, mas os documentos
serão processados somente após a retomada das atividades presenciais.
Permanece obrigatória a apresentação das Prestações de Contas na forma impressa, acompanhadas dos
comprovantes originais das despesas, encaminhadas exclusivamente pelos Correios. A FAPESP não está
recebendo documentos entregues por pesquisadores, portadores terceirizados e outros.
Prestações de Contas enviadas pelo serviço “Converse com a FAPESP” não serão processadas. Apenas no
caso de não ter havido uso de recursos no período, a declaração devidamente assinada poderá ser
encaminhada à FAPESP como documento anexo em mensagem pelo serviço Converse com a FAPESP
em www.fapesp.br/converse > Informações > Informações gerais.
As Prestações de Contas parciais e Complementos de Prestações de Contas devidos entre o período de
01/02/2021 a 28/04/2021 foram prorrogadas para o dia 29/04/2021.
Os compromissos de Relatório Científico do período de 01/02/2021 a 28/04/2021 permanecem inalterados, pois
o envio dos documentos e sua habilitação pela FAPESP são eletrônicos.
Certos de sua compreensão, permanecemos à disposição.
Atenciosamente,
Silvia Ravagnolli
Setor de Informações
FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo
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