FLEXIBILIZAÇÃO NO USO DOS RECURSOS CONCEDIDOS PELA FAPESP
IMPORTANTE: Antes de iniciar a elaboração de sua solicitação de alteração de orçamento, verificar sua necessidade
considerando as novas normas divulgadas em relação à Flexibilização do uso dos recursos.
Com o objetivo de simplificar procedimentos e otimizar suas concessões nos auxílios à pesquisa, a FAPESP está
implantando a flexibilização no uso dos recursos.
Possibilidade de transposição de valores entre itens aprovados sem necessidade de autorização prévia da FAPESP:
Os valores poderão ser utilizados, de forma flexível, entre os diferentes itens da concessão especificados no Termo de
Outorga, respeitadas as especificações e quantidades, sem a necessidade de solicitação de transposição de recursos à
FAPESP e alteração do Termo de Outorga.

Alterações nas concessões em reais ou em moeda estrangeira necessitam de prévia
autorização da FAPESP, somente quando houver solicitação de:
a) recurso adicional
b) novos equipamentos
c) aumento na quantidade
d) inclusão de nova alínea
Essas alterações, quando aprovadas, resultarão na emissão de Aditivo ao Termo de Outorga.

Conversão de moedas:
A solicitação de conversão de moedas para processos SAGe deve ser encaminhada através de SM de Alteração de
Orçamento, conforme instruções desse manual.
Solicitações de Alteração de Orçamento para Conversão de Moedas não devem vir acompanhadas de outras solicitações
de Aditivo ou Transposição de Verbas.
OBS: Para consultar a taxa de conversão a ser considerada na elaboração das SMs de Alteração de Orçamento, favor
entrar em contato com o Setor de Informações da FAPESP.

INSTRUÇÕES PARA ELABORAR SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA (SM)  ALTERAÇÃO DE
ORÇAMENTO – SAGe

1) Acesse o sistema SAGe e clicar no link

:

2) Selecione o número do processo;
3) No menu “Mais Ações”, selecione “Elaborar/Submeter Solicitações de Mudança”:

4) Clique no link

:

5) No campo “Tipo da Solicitação”, selecione “Alteração de Orçamento” e clique no botão

:

6) Dentro da seção “Orçamento Consolidado”, no caso de uma transposição de valores, clique no link da alínea da
qual o valor a ser transposto será retirado (material permanente, despesas de transporte, etc.); caso a alteração a
ser feita for apenas uma inclusão de valores, ir para o item 8:

7) Na nova janela é possível alterar tanto o valor do item quanto sua quantidade. Para transposição do saldo do item,
altere seu valor; caso um item não for mais necessário, zere sua quantidade. Após realizar as alterações desejadas
clique no símbolo da calculadora

:

8) Para incluir um novo item, clique na alínea em que deseja cria-lo e clique no link

9) Na nova janela, preencha Quantidade, Descrição, Valor e Justificativa. Clique em

:

:

10) Para encerrar a solicitação, preencha o campo “Justificativa” conforme alterações no quadro de orçamento. No
campo “Outros Documentos”, anexe a proforma com a cotação de materiais permanentes importados ou
serviços de terceiros no exterior. Clicar no link

11) Clique em
12) Clique no link

(ver quadro acima);
:

:

13) E para finalizar, clique no botão

:

14) Na tela “Solicitações de Mudança”, a Solicitação de Mudança deve aparecer com o status “Habilitado”:

