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RELATÓRIO DO ORDENADOR DE DESPESAS/FAPES

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) visa 
o fomento à ciência, tecnologia e inovação no Estado do Espírito Santo; 
financia projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação; 
realiza eventos na área de CT&
formação; fomenta a parceria entre empresas e instituições locais, nacionais e 
internacionais; investe na divulgação científica, entre outras atividades.

 A instituição foi criada em 25/06/2004 pela Lei Complementar 
reorganizada pelas Leis Complementares 490/2009, 731/2013 e pelo Decreto 
n. 4105-R/2017, sendo uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional 
desde então, uma instituiç
tecnológico do Espírito Santo.

A Fundação é responsável pela
(UG’s), a UG Fapes e a UG Funcitec. Na UG Fapes os valores disponibilizados 
para execução das ações são oriund
federais, estaduais e privadas, do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia 
Funcitec, e de parcerias.
dotação consignada do Orçamento Anual do Estado.

A Fapes é administrada por um Conselho Científico
uma Diretoria Executiva e assessorada por Câmaras de Assessoramento.
 
CONSELHO CIENTÍFICO

Ao Conselho cabe a proposição da política da Fundação nos aspectos 
administrativo, financeiro, técnico
finalidades, e a aprovação do Plano Anual de Atividades da Fapes, sendo um 
órgão deliberativo e normativo.

DIRETORIA EXECUTIVA

 A Diretoria Executiva da Fapes é composta pelo Diretor
Administrativo-Financeiro e Diretor Técnico
4425-R, de 03 de maio de 2019, Diretor de Inovação
Governador do Estado e têm como competência, obedecidas às diretrizes 
emanadas pelo CCAF e
para seleção de projetos, auxílios e bolsas que concorrerão ao apoio financeiro 
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RELATÓRIO DO ORDENADOR DE DESPESAS/FAPES 

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) visa 
o fomento à ciência, tecnologia e inovação no Estado do Espírito Santo; 
financia projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação; 
realiza eventos na área de CT&I; concede bolsas em todos os níveis de 
formação; fomenta a parceria entre empresas e instituições locais, nacionais e 
internacionais; investe na divulgação científica, entre outras atividades.

A instituição foi criada em 25/06/2004 pela Lei Complementar 
reorganizada pelas Leis Complementares 490/2009, 731/2013 e pelo Decreto 

R/2017, sendo uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI, tornando
desde então, uma instituição com foco no crescimento social, econômico e 
tecnológico do Espírito Santo. 

A Fundação é responsável pela gestão de duas Unidades Orçamentárias 
(UG’s), a UG Fapes e a UG Funcitec. Na UG Fapes os valores disponibilizados 
para execução das ações são oriundos do Tesouro Estadual, de outras fontes 
federais, estaduais e privadas, do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia 
Funcitec, e de parcerias.  Os recursos da UG Funcitec são constituídos de 
dotação consignada do Orçamento Anual do Estado. 

strada por um Conselho Científico-Administrativo (CCAF), 
uma Diretoria Executiva e assessorada por Câmaras de Assessoramento.

CONSELHO CIENTÍFICO-ADMINISTRATIVO DA FAPES – CCAF

Ao Conselho cabe a proposição da política da Fundação nos aspectos 
tivo, financeiro, técnico-científico e de inovação de acordo com as 

finalidades, e a aprovação do Plano Anual de Atividades da Fapes, sendo um 
órgão deliberativo e normativo. 

DIRETORIA EXECUTIVA 

A Diretoria Executiva da Fapes é composta pelo Diretor-Presi
Financeiro e Diretor Técnico-Científico e, a partir do decreto Nº 

R, de 03 de maio de 2019, Diretor de Inovação. São nomeados pelo 
Governador do Estado e têm como competência, obedecidas às diretrizes 
emanadas pelo CCAF e a legislação pertinente, aprovar editais e seus anexos 
para seleção de projetos, auxílios e bolsas que concorrerão ao apoio financeiro 
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A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) visa 
o fomento à ciência, tecnologia e inovação no Estado do Espírito Santo; 
financia projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação; apóia e 

I; concede bolsas em todos os níveis de 
formação; fomenta a parceria entre empresas e instituições locais, nacionais e 
internacionais; investe na divulgação científica, entre outras atividades. 

A instituição foi criada em 25/06/2004 pela Lei Complementar nº 290 e 
reorganizada pelas Leis Complementares 490/2009, 731/2013 e pelo Decreto 

R/2017, sendo uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da 
SECTI, tornando-se, 

ão com foco no crescimento social, econômico e 

gestão de duas Unidades Orçamentárias 
(UG’s), a UG Fapes e a UG Funcitec. Na UG Fapes os valores disponibilizados 

os do Tesouro Estadual, de outras fontes 
federais, estaduais e privadas, do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia - 

Os recursos da UG Funcitec são constituídos de 

Administrativo (CCAF), 
uma Diretoria Executiva e assessorada por Câmaras de Assessoramento. 

CCAF  

Ao Conselho cabe a proposição da política da Fundação nos aspectos 
científico e de inovação de acordo com as 

finalidades, e a aprovação do Plano Anual de Atividades da Fapes, sendo um 

Presidente, Diretor 
a partir do decreto Nº 
. São nomeados pelo 

Governador do Estado e têm como competência, obedecidas às diretrizes 
a legislação pertinente, aprovar editais e seus anexos 

para seleção de projetos, auxílios e bolsas que concorrerão ao apoio financeiro 
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da Fapes; aprovar solicitações de apoio financeiro, conforme as normas 
vigentes; aprovar as prestações de contas técnica
apoiadas pela Fapes; formular e submeter ao CCAF a política de pessoal, 
patrimonial e financeira  

 

CÂMARAS DE ASSESSORAMENTO

As Câmaras de Assessoramento analisam o mérito técnico
projetos encaminhados a Fapes; apreciam e emitem parecer em recursos 
interpostos; sugerem medidas que auxiliem a Fundação, além de tarefas 
correlatas que sejam solicitadas pela Diretoria Técnico
da Fundação. Cada membro tem mandato de dois 
prorrogado por mais dois.

PREMISSAS DA FAPES

PROPÓSITO 

Estimular a construção do futuro sustentável da sociedade capixaba por meio 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, elevando a qualidade de vida de todos.

VALORES 
• Propiciar um ambiente de
• Primar pela ética, transparência e respeito em suas relações;
• Focar na eficiência como gerador de confiabilidade.

COMPETÊNCIA 

Para o pleno exercício de seus objetivos a Fapes deverá custear, total ou 
parcialmente, projetos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos por 
pesquisadores, de instituições públicas ou de entidades privadas.

Ações Inovadoras da Gestão

Em 2019 o ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação enfrentou uma 
descontinuidade e mudanças nas 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, frente
2019 as seguintes ações inovadoras:

• A Fapes reorganizou seu organograma e criou uma Diretoria para cuidar 
dos Programas de Inovação c

• O comitê gestor do Programa Nossa Bolsa, com base nos estudos e 
proposta do Núcleo de Programas Especiais da Fapes, publicou as 
resoluções normativas nº 17/2019 e 28/2019 que alteram o processo 
seletivo do Programa Nossa Bolsa 
Programa Federal Universidade Para Todos (PROUNI)
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da Fapes; aprovar solicitações de apoio financeiro, conforme as normas 
vigentes; aprovar as prestações de contas técnicas e financeiras das atividades 
apoiadas pela Fapes; formular e submeter ao CCAF a política de pessoal, 

 da Fundação. 

CÂMARAS DE ASSESSORAMENTO 

As Câmaras de Assessoramento analisam o mérito técnico
encaminhados a Fapes; apreciam e emitem parecer em recursos 

interpostos; sugerem medidas que auxiliem a Fundação, além de tarefas 
correlatas que sejam solicitadas pela Diretoria Técnico-científica e de Inovação 
da Fundação. Cada membro tem mandato de dois anos, que pode ser 
prorrogado por mais dois. 

PREMISSAS DA FAPES 

Estimular a construção do futuro sustentável da sociedade capixaba por meio 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, elevando a qualidade de vida de todos.

Propiciar um ambiente de cooperação entre seus funcionários;
Primar pela ética, transparência e respeito em suas relações;
Focar na eficiência como gerador de confiabilidade. 

Para o pleno exercício de seus objetivos a Fapes deverá custear, total ou 
tos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos por 

pesquisadores, de instituições públicas ou de entidades privadas.

Ações Inovadoras da Gestão 

Em 2019 o ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação enfrentou uma 
descontinuidade e mudanças nas políticas nacionais por parte do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, frente a isso destacamos em 
2019 as seguintes ações inovadoras:  

A Fapes reorganizou seu organograma e criou uma Diretoria para cuidar 
dos Programas de Inovação com o decreto nº 4425-R/2019;
O comitê gestor do Programa Nossa Bolsa, com base nos estudos e 
proposta do Núcleo de Programas Especiais da Fapes, publicou as 
resoluções normativas nº 17/2019 e 28/2019 que alteram o processo 
seletivo do Programa Nossa Bolsa - Graduação tornando
Programa Federal Universidade Para Todos (PROUNI); 
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da Fapes; aprovar solicitações de apoio financeiro, conforme as normas 
s e financeiras das atividades 

apoiadas pela Fapes; formular e submeter ao CCAF a política de pessoal, 

As Câmaras de Assessoramento analisam o mérito técnico-científico dos 
encaminhados a Fapes; apreciam e emitem parecer em recursos 

interpostos; sugerem medidas que auxiliem a Fundação, além de tarefas 
científica e de Inovação 

anos, que pode ser 

Estimular a construção do futuro sustentável da sociedade capixaba por meio 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, elevando a qualidade de vida de todos. 

cooperação entre seus funcionários; 
Primar pela ética, transparência e respeito em suas relações; 

Para o pleno exercício de seus objetivos a Fapes deverá custear, total ou 
tos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos por 

pesquisadores, de instituições públicas ou de entidades privadas. 

Em 2019 o ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação enfrentou uma 
políticas nacionais por parte do Ministério da 

isso destacamos em 

A Fapes reorganizou seu organograma e criou uma Diretoria para cuidar 
R/2019; 

O comitê gestor do Programa Nossa Bolsa, com base nos estudos e 
proposta do Núcleo de Programas Especiais da Fapes, publicou as 
resoluções normativas nº 17/2019 e 28/2019 que alteram o processo 

Graduação tornando-o similar ao 
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• A Diretoria Técnico Científica apresentou ao CCAF novas regras para 
licença em razão de Advento de Prole ao bolsista no caso de parto, 
adoção ou obtenção de guarda judicia
durante o período da bolsa. Es
bolsa e demonstra a preocupação

 
 

GLOSSÁRIO 

Bolsas mencionadas no Relatório:
ICT - Iniciação Científica e Tecnológica
ME - Mestrado 
DO - Doutorado 
POSDOC - Pós Doutorado 
AT - Apoio Técnico 
AT-NM - Apoio Técnico Nivel Médio
AT-NS - Apoio Técnico Nivel Superior
DTI - Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial
BCO - Coordenador Projeto de pesquisa
BGIPP - Bolsa de Gestão da Inovação em Políticas Públicas
BPIG - Bolsas em Projetos Institucionais de Governo
BPED - Bolsa de Formação de Profissionais na Área de Educação

Demais bolsas e Valores de referência em: 
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A Diretoria Técnico Científica apresentou ao CCAF novas regras para 
licença em razão de Advento de Prole ao bolsista no caso de parto, 
adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção, ocorrido 
durante o período da bolsa. Essa mudança favorece o beneficiário da 
bolsa e demonstra a preocupação. 

Bolsas mencionadas no Relatório: 
e Tecnológica 

Apoio Técnico Nivel Médio 
Apoio Técnico Nivel Superior 

Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial  
Coordenador Projeto de pesquisa 

Bolsa de Gestão da Inovação em Políticas Públicas 
Bolsas em Projetos Institucionais de Governo 
Bolsa de Formação de Profissionais na Área de Educação 

Demais bolsas e Valores de referência em: https://fapes.es.gov.br/valores-de-bolsas
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A Diretoria Técnico Científica apresentou ao CCAF novas regras para 
licença em razão de Advento de Prole ao bolsista no caso de parto, 

l para fins de adoção, ocorrido 
a mudança favorece o beneficiário da 

bolsas-e-auxilios 
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2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Orçamento 2019 Aprovado

O valor inicial do orçamento da Fapes aprovado pela Lei Orçamentária Anual 
nº 10.978 de 18 de janeiro
7.948.348,00 de recursos do tesouro e R$ 16.750.000,00 de recursos federais.

Fonte: Fapes 2019 
 
 
ORÇAMENTO 2019 APROVADO POR TIPO DE DESPESA
 
A seguir o demonstrativo do orçamento da Fapes do ano de 2019, por tipo de 
despesa e por fonte. 

Fonte: Fapes 2019 
 

 

7.948.348

16.750.00

0,00 

Orçamento Aprovado 2019

-

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

PESSOAL  

3.297.803 

Orçamento Aprovado Detalhado 

TESOURO  
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Orçamento 2019 Aprovado 

O valor inicial do orçamento da Fapes aprovado pela Lei Orçamentária Anual 
janeiro de 2019, foi de R$ 24.698.348,00, sendo R$ 

7.948.348,00 de recursos do tesouro e R$ 16.750.000,00 de recursos federais.

 

2019 APROVADO POR TIPO DE DESPESA 

A seguir o demonstrativo do orçamento da Fapes do ano de 2019, por tipo de 

7.948.348

,00 

Orçamento Aprovado 2019

TESOURO  

OUTRAS FONTES 

PESSOAL  ADM PESQUISA INOVAÇÃO TOTAL 

3.297.803 1.732.731 2.817.500 
100.314 

7.948.348,00 

15.750.000 

1.000.000 

16.750.000,00 

Orçamento Aprovado Detalhado - 2019

TESOURO  OUTRAS FONTES 
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O valor inicial do orçamento da Fapes aprovado pela Lei Orçamentária Anual 
de 2019, foi de R$ 24.698.348,00, sendo R$ 

7.948.348,00 de recursos do tesouro e R$ 16.750.000,00 de recursos federais. 

A seguir o demonstrativo do orçamento da Fapes do ano de 2019, por tipo de 
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ORÇAMENTO 2019 EM 31/12/2019

No exercício de 2019 
suplementares por superávit financeiro referente
disponíveis nas contas dos convênios celebrados em anos anteriores, assim o 
orçamento da Fapes passou de R$ 24.698.348,00 para R$29.353.790,00 em 
31/12/2019. 
 
Abaixo o demonstrativo do orçamento após as referidas suplementações de 
crédito orçamentário ocorridas 
 

Fonte: Fapes 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.490.401 

Orçamento com Suplementações 2019
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ORÇAMENTO 2019 EM 31/12/2019 

de 2019 foram realizados diversos créditos adicionais 
suplementares por superávit financeiro referentes aos recursos financeiros 
disponíveis nas contas dos convênios celebrados em anos anteriores, assim o 
orçamento da Fapes passou de R$ 24.698.348,00 para R$29.353.790,00 em 

demonstrativo do orçamento após as referidas suplementações de 
crédito orçamentário ocorridas no ano, por fonte: 

10.863.389 

Orçamento com Suplementações 2019
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foram realizados diversos créditos adicionais 
aos recursos financeiros 

disponíveis nas contas dos convênios celebrados em anos anteriores, assim o 
orçamento da Fapes passou de R$ 24.698.348,00 para R$29.353.790,00 em 

demonstrativo do orçamento após as referidas suplementações de 

 

Orçamento com Suplementações 2019

TESOURO  

OUTRAS FONTES 



Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 
Av. Fernando Ferrari nº 1080, Ed. América Centro Empresarial 

Vitória 

 
 

ORÇAMENTO 2019 EM 31/12/2019 POR TIPO DE DESPESA
 
A tabela a seguir demonstra o orçamento da Fapes disponível após as 
suplementações realizadas no ano de 2019, por tipo de despesa e por 
 
 

Fonte: Fapes 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-

10.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

PESSOAL  

3.854.803 

Orçamento Suplementado 

 

6 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - Fapes
Av. Fernando Ferrari nº 1080, Ed. América Centro Empresarial - Torre Norte - 7° andar, Mata da Praia 

Vitória - ES - Tel: 27 3636-1851 - Fax: 27 3636-1881 

ORÇAMENTO 2019 EM 31/12/2019 POR TIPO DE DESPESA 

A tabela a seguir demonstra o orçamento da Fapes disponível após as 
suplementações realizadas no ano de 2019, por tipo de despesa e por 

PESSOAL  ADM PESQUISA INOVAÇÃO BOLSA 

3.854.803 1.977.731 2.905.500 2.125.355 -

10.863.389 16.950.000 

1.540.401 
-

18.490.401 

Orçamento Suplementado - 2019 

(Por tipo de Despesa)

TESOURO  OUTRAS FONTES 
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A tabela a seguir demonstra o orçamento da Fapes disponível após as 
suplementações realizadas no ano de 2019, por tipo de despesa e por fonte. 

 

TOTAL 

10.863.389 

18.490.401 
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EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2019 

Abaixo está demonstrada
exercício2019,por fonte 
R$ 13.669.089,97 do montante
R$21.974.732,60. 
 

Fonte: Fapes 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.229.947,06 

Orçamento Executado
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EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2019 - VALORES PAGOS 

da a execução orçamentária/financeira da 
 de recursos. Observa-se que foram liquidados e pagos 

montante disponível para empenho do orçamento 

5.854.513,21 

Orçamento Executado- 2019

(Valor Pago)
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a execução orçamentária/financeira da Fapes no 
oram liquidados e pagos 

disponível para empenho do orçamento no valor de 

 

TESOURO  

OUTRAS FONTES 
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EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2019 POR TIPO DE DESPESA 
VALORESPAGOS 
 
O demonstrativo abaixo elenca os recursos
apresentando a execução orçamentária e financeira da Fapes. Destaca
a execução do orçamento para pesquisa e inovação foi quase inexpressiva se 
comparado ao valor fixado no orçamento do ano de 2019, considerando que 
várias contratações aconteceram no final do exer
liberação da 1ª parcela prevista para a execução dos projetos.
 

Fonte: Fapes 2019. 
 
 
Vale destacar que apenas os programas em parceria, formalizados por meio de 
convênios com órgãos/ e instituições públicas federais, em que há 
transferência de recursos financeiros, são realizadas com recursos 
orçamentários da Fapes, ficando a sua execução dependente dos repasses de 
recursos financeiros das concedentes.
 
Com a criação de Fundações de
praticamente todos os estados do país, a execução de alguns programas 
federais regulares de instituições de fomento federais, como o CNPq, Capes e 
FINEP, foram descentralizadas para os estados para serem executados pelas 
fundações estaduais,por
celebrados a cada dois anos.
 
Desde o exercício de 2014 e aprofundado em 2016 e 2017, o Governo Federal 
reduziu drasticamente o aporte de recursos financeiros para a execução dos 
programas já descentralizados. Em 2017 não aportou nenhum recurso, 
resultando na paralisação de novas ações
projetos iniciados antes desse período, impactando diretamente na execução 
da Fapes, ou seja, motivo da baixa execução, conforme 

-

5.000.000 

10.000.000 

PESSOAL  

3.428.180 

Orçamento Executado 
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EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2019 POR TIPO DE DESPESA 

abaixo elenca os recursos por fonte e tipo de despesa, 
execução orçamentária e financeira da Fapes. Destaca

a execução do orçamento para pesquisa e inovação foi quase inexpressiva se 
comparado ao valor fixado no orçamento do ano de 2019, considerando que 
várias contratações aconteceram no final do exercício e ocorreu apenas a 
liberação da 1ª parcela prevista para a execução dos projetos. 

Vale destacar que apenas os programas em parceria, formalizados por meio de 
convênios com órgãos/ e instituições públicas federais, em que há 
transferência de recursos financeiros, são realizadas com recursos 
orçamentários da Fapes, ficando a sua execução dependente dos repasses de 
recursos financeiros das concedentes. 

undações de Amparo à Pesquisa e 
odos os estados do país, a execução de alguns programas 

federais regulares de instituições de fomento federais, como o CNPq, Capes e 
FINEP, foram descentralizadas para os estados para serem executados pelas 
fundações estaduais,por meio de convênios ou acordos, que normalmente são 
celebrados a cada dois anos. 

Desde o exercício de 2014 e aprofundado em 2016 e 2017, o Governo Federal 
reduziu drasticamente o aporte de recursos financeiros para a execução dos 
programas já descentralizados. Em 2017 não aportou nenhum recurso, 
resultando na paralisação de novas ações, ficando em andamento apenas os 
projetos iniciados antes desse período, impactando diretamente na execução 
da Fapes, ou seja, motivo da baixa execução, conforme gráfico 

PESSOAL  ADM PESQUISA INOVAÇÃO BOLSA TOTAL 

3.428.180 
1.211.772 915.670 298.891 

5.854.513 

4.351.554 
878.393 

5.229.947 

Orçamento Executado - 2019 

(Por tipo de Despesa)

TESOURO  OUTRAS FONTES 
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EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2019 POR TIPO DE DESPESA - 

por fonte e tipo de despesa, 
execução orçamentária e financeira da Fapes. Destaca-se que 

a execução do orçamento para pesquisa e inovação foi quase inexpressiva se 
comparado ao valor fixado no orçamento do ano de 2019, considerando que 

cício e ocorreu apenas a 

 

Vale destacar que apenas os programas em parceria, formalizados por meio de 
convênios com órgãos/ e instituições públicas federais, em que há 
transferência de recursos financeiros, são realizadas com recursos 
orçamentários da Fapes, ficando a sua execução dependente dos repasses de 

esquisa e Inovação em 
odos os estados do país, a execução de alguns programas 

federais regulares de instituições de fomento federais, como o CNPq, Capes e 
FINEP, foram descentralizadas para os estados para serem executados pelas 

dos, que normalmente são 

Desde o exercício de 2014 e aprofundado em 2016 e 2017, o Governo Federal 
reduziu drasticamente o aporte de recursos financeiros para a execução dos 
programas já descentralizados. Em 2017 não aportou nenhum recurso, 

, ficando em andamento apenas os 
projetos iniciados antes desse período, impactando diretamente na execução 

 acima, mas foi 

TOTAL 
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utilizado o saldo disponível em caixa para pagamento dos editais lançad
ano de 2018.  
 
Vale destacar que no corrente exercício foram executados convênios 
celebrados no ano de 2013, que necessitaram de abertura de créditos por 
superávit financeiro de caixa, alavancando a execução orçamentária e 
financeira da Fapes em mais
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Após a implementação do SigFapes e a otimização dos processos de 
contratação, a Fapes vem buscando 
projetos, para o exercício
de extratos automatizado em parceria com o Banco do Estado do Espírito 
Santo – Banestes, bem como a assinatura eletrônica da Prestação de Contas 
dos Beneficiários de Recursos financeiros  da Fapes e do Funcitec.
 
Foi implantada a ferramenta de emissão da declaração de rendimento através 
da Web, mais de 4 mil beneficiários
baixar suas declarações de rendimento por meio de acesso ao site da FAPES
 
Com a implementação do Sistema foi também possíve
para sanar inadimplências/débitos dos beneficiários de recursos da Fapes. 
Foram formalizados 28 Termos de Confissão e Parcelamento de Débito, 
totalizando um montante estimado a receber de R$ 369.850,50, em 
cumprimento à Instrução 
 
Em 2019 o Setor de Prestação de Contas da Fapes recebeu 1.419 prestações 
de contas de projetos.  Deste total 109 prestações de contas com pendências 
foram devidamente notificadas.
 
As Tabelas: Detalhamento da Execução Por  
Execução Por Fonte e Grupo de Despesa
documento. 
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utilizado o saldo disponível em caixa para pagamento dos editais lançad

Vale destacar que no corrente exercício foram executados convênios 
celebrados no ano de 2013, que necessitaram de abertura de créditos por 
superávit financeiro de caixa, alavancando a execução orçamentária e 
financeira da Fapes em mais de 90% do orçamento proposto na LOA/2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS  

Após a implementação do SigFapes e a otimização dos processos de 
vem buscando junto aos parceiros, agilizar a gestão dos 

para o exercício de 2020 está prevista a implementação do sistema 
de extratos automatizado em parceria com o Banco do Estado do Espírito 

, bem como a assinatura eletrônica da Prestação de Contas 
dos Beneficiários de Recursos financeiros  da Fapes e do Funcitec.

ferramenta de emissão da declaração de rendimento através 
mais de 4 mil beneficiários das Fapes e do Funcitec conseguiram 

baixar suas declarações de rendimento por meio de acesso ao site da FAPES

Com a implementação do Sistema foi também possível realizar as negociações 
para sanar inadimplências/débitos dos beneficiários de recursos da Fapes. 

oram formalizados 28 Termos de Confissão e Parcelamento de Débito, 
totalizando um montante estimado a receber de R$ 369.850,50, em 
cumprimento à Instrução Normativa do TC n° 001/2014. 

Em 2019 o Setor de Prestação de Contas da Fapes recebeu 1.419 prestações 
de contas de projetos.  Deste total 109 prestações de contas com pendências 

devidamente notificadas. 

Detalhamento da Execução Por  Ação e Detalhamento da 
Execução Por Fonte e Grupo de Despesa constam no ANEXO I
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utilizado o saldo disponível em caixa para pagamento dos editais lançados no 

Vale destacar que no corrente exercício foram executados convênios 
celebrados no ano de 2013, que necessitaram de abertura de créditos por 
superávit financeiro de caixa, alavancando a execução orçamentária e 

de 90% do orçamento proposto na LOA/2018. 

Após a implementação do SigFapes e a otimização dos processos de 
agilizar a gestão dos 

a implementação do sistema 
de extratos automatizado em parceria com o Banco do Estado do Espírito 

, bem como a assinatura eletrônica da Prestação de Contas 
dos Beneficiários de Recursos financeiros  da Fapes e do Funcitec. 

ferramenta de emissão da declaração de rendimento através 
tec conseguiram 

baixar suas declarações de rendimento por meio de acesso ao site da FAPES 

l realizar as negociações 
para sanar inadimplências/débitos dos beneficiários de recursos da Fapes. 

oram formalizados 28 Termos de Confissão e Parcelamento de Débito, 
totalizando um montante estimado a receber de R$ 369.850,50, em 

Em 2019 o Setor de Prestação de Contas da Fapes recebeu 1.419 prestações 
de contas de projetos.  Deste total 109 prestações de contas com pendências 

Detalhamento da 
ANEXO I deste 
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3. GESTÃO ADMINISTRATIVA

REDUÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

Para atender as disposições dos Decretos de contenção de despesas
juntamente com o Programa Mais com Menos, a Fapes vem mantendo as 
ações implementadas em 2014 visando a redução de despesas de custeio, 
dentre as principais destacamos:

• Utilização pelos Diretores do veículo oficial somente para ações 
Institucionais e a pe
ao final do expediente;

• Redução do Contrato de locação de veículos automotor sem motorista 
com a devolução de 01 (um) veículo;

• Redução de 06 (seis) linhas de telefonia móvel, sendo 05 (cinco) com 
serviços de voz e dados;

• Utilização de e-mail para envio de contratos e Termos para a assinatura 
com a impressão e a entrega por conta do Contratado;

• Utilização dos serviços de malote da Ufes para a entrega de 
documentos nas Instituições do interior vinculadas a ela;

• Controle rigoroso de envio de correspondências via Sedex;
•  Implantação do e-

A Fundação vem reduzindo os valores de locação da sua sede desde 2017 e 
em 2019 manteve o valor mensal negociado em 2017, em consonância com a 
política de redução de custos.

GESTÃO DE PESSOAS

Em 2019, a Fapes desenvolveu suas atividades institucionais com um quadro 
funcional composto por 48 cargos comissionados, dos 50 que foram criados, 04 
servidores efetivos cedidos de outros órgãos e 05 bolsistas de inovação na 
gestão pública (Resolução CCAF Nº 192/2017).

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

Em 2019 foram capacitados 52 servidores em 34 cursos ministrados pela 
Escola de Serviço Público do Espírito Santo 
institucional desenvolver política de capacitação 
resultados com o foco no plano de ação do governo.
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3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

REDUÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO 

Para atender as disposições dos Decretos de contenção de despesas
juntamente com o Programa Mais com Menos, a Fapes vem mantendo as 
ações implementadas em 2014 visando a redução de despesas de custeio, 
dentre as principais destacamos: 

Utilização pelos Diretores do veículo oficial somente para ações 
Institucionais e a permanência dos mesmos nas dependências da Fapes 
ao final do expediente; 
Redução do Contrato de locação de veículos automotor sem motorista 
com a devolução de 01 (um) veículo; 
Redução de 06 (seis) linhas de telefonia móvel, sendo 05 (cinco) com 

oz e dados; 
mail para envio de contratos e Termos para a assinatura 

com a impressão e a entrega por conta do Contratado; 
Utilização dos serviços de malote da Ufes para a entrega de 
documentos nas Instituições do interior vinculadas a ela; 

ontrole rigoroso de envio de correspondências via Sedex;
-docs. 

A Fundação vem reduzindo os valores de locação da sua sede desde 2017 e 
manteve o valor mensal negociado em 2017, em consonância com a 

política de redução de custos. 

ESTÃO DE PESSOAS 

Em 2019, a Fapes desenvolveu suas atividades institucionais com um quadro 
funcional composto por 48 cargos comissionados, dos 50 que foram criados, 04 
servidores efetivos cedidos de outros órgãos e 05 bolsistas de inovação na 

a (Resolução CCAF Nº 192/2017). 

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 

Em 2019 foram capacitados 52 servidores em 34 cursos ministrados pela 
Escola de Serviço Público do Espírito Santo – Esesp, que tem como finalidade 
institucional desenvolver política de capacitação voltada a obtenção de 
resultados com o foco no plano de ação do governo.  

 

Fapes 
7° andar, Mata da Praia - CEP: 29066-380 

 

Para atender as disposições dos Decretos de contenção de despesas 
juntamente com o Programa Mais com Menos, a Fapes vem mantendo as 
ações implementadas em 2014 visando a redução de despesas de custeio, 

Utilização pelos Diretores do veículo oficial somente para ações 
rmanência dos mesmos nas dependências da Fapes 

Redução do Contrato de locação de veículos automotor sem motorista 

Redução de 06 (seis) linhas de telefonia móvel, sendo 05 (cinco) com 

mail para envio de contratos e Termos para a assinatura 

Utilização dos serviços de malote da Ufes para a entrega de 

ontrole rigoroso de envio de correspondências via Sedex; 

A Fundação vem reduzindo os valores de locação da sua sede desde 2017 e 
manteve o valor mensal negociado em 2017, em consonância com a 

Em 2019, a Fapes desenvolveu suas atividades institucionais com um quadro 
funcional composto por 48 cargos comissionados, dos 50 que foram criados, 04 
servidores efetivos cedidos de outros órgãos e 05 bolsistas de inovação na 

Em 2019 foram capacitados 52 servidores em 34 cursos ministrados pela 
Esesp, que tem como finalidade 

voltada a obtenção de 
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CONTRATOS 

No  exercício de 2019 realizamos dispêndios com 18 (dezoito) contratos de 
diferentes gêneros de despesa, alguns deles firmados diretamente com a 
Fundação e outros celebrado
órgão gestor do Estado (Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos 
– Seger), totalizando um valor anual de R$ 1.089.431,69.

 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS

Elaboração de Termo Aditivo de Co
Procuradoria Geral do Estado, visando agilizar os procedimentos de 
contratação. 

A tabela com os Contratos Vigentes
documento. 
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exercício de 2019 realizamos dispêndios com 18 (dezoito) contratos de 
diferentes gêneros de despesa, alguns deles firmados diretamente com a 
Fundação e outros celebrados através de serviços/compras centralizadas pelo 
órgão gestor do Estado (Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos 

Seger), totalizando um valor anual de R$ 1.089.431,69. 

ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS 

Elaboração de Termo Aditivo de Contrato utilizando Minutas Padronizadas pela 
Procuradoria Geral do Estado, visando agilizar os procedimentos de 

Contratos Vigentes estão listados no ANEXO II
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exercício de 2019 realizamos dispêndios com 18 (dezoito) contratos de 
diferentes gêneros de despesa, alguns deles firmados diretamente com a 

s através de serviços/compras centralizadas pelo 
órgão gestor do Estado (Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos 

ntrato utilizando Minutas Padronizadas pela 
Procuradoria Geral do Estado, visando agilizar os procedimentos de 

ANEXO II deste 
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4. AÇÕES FINALÍSTICAS

 
 
APOIO À PESQUISA COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS
 
PROGRAMA DE INFRA
PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS
Fixação de jovens pesquisadores e nucleação de novos grupos de pesquisa 
Estado, por meio da aquisição, instalação, modernização, ampliação ou 
recuperação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica de 
Instituições de ensino e pesquisa.
Edital FAPES/CNPq Nº 04/2017
Projetos em andamento -
Número de parcelas e modalidades de bolsas
20. 
Edital FAPES/CNPqNº 022/2018
Projetos em andamento–
EDITAL FAPES/CNPq Nº 06/2019 
Número de proponentes 
Número de Contratados em 2019 
Valor do edital - R$ 1.250.000,00
*Sem dispêndio em 2019 

PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS EMERGENTES
Apoio financeiro a  projetos de pesquisa e desenvolvimento
Bolsistas de Produtividade (PQ/DT) Nível 2 do CNPq.
Edital FAPES/CNPq Nº 06/2017
Projetos em andamento -
Edital FAPES/CNPq Nº 023/2018
Projetos em andamento -
EDITAL FAPES/CNPq Nº 06/2019 
Número de proponentes 
Número de Contratados em 2019 
Valor do edital - R$ 1.250.000,00
Valor de demanda dos proponentes
Demanda / Disponibilidade:
*Sem dispêndio em 2019 
 
PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA
Financiamento de projetos de pesquisa e 
Bolsistas de Produtividade (PQ/DT) Nível 1 do CNPq.
Edital FAPES/CNPq Nº 05/2017
Projetos em andamento -
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4. AÇÕES FINALÍSTICAS 

APOIO À PESQUISA COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS

PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES 
PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS 
Fixação de jovens pesquisadores e nucleação de novos grupos de pesquisa 
Estado, por meio da aquisição, instalação, modernização, ampliação ou 
recuperação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica de 
Instituições de ensino e pesquisa. 
Edital FAPES/CNPq Nº 04/2017 

- 49 
modalidades de bolsas - ICT 116; AT 75; DTI 11; ME 64; DO 

Edital FAPES/CNPqNº 022/2018 
– 82 

EDITAL FAPES/CNPq Nº 06/2019 - FAPES/CNPq 
 - 18 

Número de Contratados em 2019 - 0 
R$ 1.250.000,00 

PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS EMERGENTES 
projetos de pesquisa e desenvolvimento  coordenados por 

Bolsistas de Produtividade (PQ/DT) Nível 2 do CNPq. 
Edital FAPES/CNPq Nº 06/2017 

- 14 
FAPES/CNPq Nº 023/2018 

- 22 
EDITAL FAPES/CNPq Nº 06/2019 - FAPES/CNPq 

 - 18 
Número de Contratados em 2019 - 0 

R$ 1.250.000,00 
Valor de demanda dos proponentes - R$ 2.936.198,57 

Disponibilidade: 235% 
  

PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA 
Financiamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento coordenados
Bolsistas de Produtividade (PQ/DT) Nível 1 do CNPq. 
Edital FAPES/CNPq Nº 05/2017 

- 6 
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APOIO À PESQUISA COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS 

ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES - 

Fixação de jovens pesquisadores e nucleação de novos grupos de pesquisa no 
Estado, por meio da aquisição, instalação, modernização, ampliação ou 
recuperação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica de 

ICT 116; AT 75; DTI 11; ME 64; DO 

coordenados por 

coordenados por 
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Edital FAPES/CNPq Nº 024/2018
Projetos em andamento -
 
PROGRAMA DE PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM 
SAÚDE 
Concessão de auxílio financeiro para o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa científica, tecnológica ou de inovação para 
da atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito 
Santo, contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento regional no campo 
da ciência, tecnologia e inovação (CT&I) em saúde.
Edital FAPES/CNPq/Decit 
Projetos em andamento -
Número de parcelas e modalidades de bolsas
FAPES/CNPq/Decit -SCTIE
Projetos em andamento -
Número de parcelas e modalidades de bolsas
 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 
REGIONAL 
Selecionar propostas para concessão de bolsas de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico Regional (DCR) do CNPq para a execução de projetos de 
pesquisa, desenvolvimento ou inovação em instituições de ensin
públicas ou privadas, localizadas no estado do Espírito Santo, visando atrair e 
fixar pesquisadores doutores desvinculados do mercado de trabalho e 
fortalecer grupos de pesquisa de instituições do Espírito Santo.
EDITAL FAPES/CNPq nº 12/2014
Número de projetos - 13 
Número de cotas e modalidades de bolsas 
EDITAL FAPES/CNPq nº 11/2019 em fase de seleção
Número máximo de projetos 
 
 
APOIO À INOVAÇÃO COM RECURSOS ORIUNDOS DE 
 
Projeto de Extensão Industrial 
FAPES/APEX 012/2019)
 
O Programa Peiex objetiva implementar técnicas e métodos voltados à 
modernização e capacitação de empresas com potencial exportador, por meio 
de inovações técnicas e gerenciais com potencial exportador, fruto de um 
Convênio 46-01/2018, assinado entre Apex 
de Exportações e Investimentos) e Fapes em 12/11/2018, com duração de 30 
meses,  com recursos financeiros da Apex no montante de R$ 1.247.746,10 
com R$ 551.000,00 a título de contrapartida econômica da Fapes. 
 
No edital foram selecionados
núcleos operacionais do Peiex no Espírito 
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Edital FAPES/CNPq Nº 024/2018 
-9 

PROGRAMA DE PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM 

Concessão de auxílio financeiro para o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa científica, tecnológica ou de inovação para a melhoria da qualidade 
da atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito 
Santo, contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento regional no campo 
da ciência, tecnologia e inovação (CT&I) em saúde. 
Edital FAPES/CNPq/Decit -SCTIE-MS/SESA nº 03/2018 

- 25 
Número de parcelas e modalidades de bolsas - ICT 382; AT 64. 

SCTIE-MS/SESA nº 25/2018 
- 8 

Número de parcelas e modalidades de bolsas - ICT 115; AT 9. 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

Selecionar propostas para concessão de bolsas de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico Regional (DCR) do CNPq para a execução de projetos de 
pesquisa, desenvolvimento ou inovação em instituições de ensin
públicas ou privadas, localizadas no estado do Espírito Santo, visando atrair e 
fixar pesquisadores doutores desvinculados do mercado de trabalho e 
fortalecer grupos de pesquisa de instituições do Espírito Santo. 

FAPES/CNPq nº 12/2014 
 

Número de cotas e modalidades de bolsas - ICT 7; DCR 13 
FAPES/CNPq nº 11/2019 em fase de seleção 

Número máximo de projetos – 40 

APOIO À INOVAÇÃO COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS

Projeto de Extensão Industrial Exportadora - Peiex/
) 

O Programa Peiex objetiva implementar técnicas e métodos voltados à 
modernização e capacitação de empresas com potencial exportador, por meio 
de inovações técnicas e gerenciais com potencial exportador, fruto de um 

01/2018, assinado entre Apex (Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos) e Fapes em 12/11/2018, com duração de 30 
meses,  com recursos financeiros da Apex no montante de R$ 1.247.746,10 
com R$ 551.000,00 a título de contrapartida econômica da Fapes. 

am selecionados bolsistas para compor as equipes dos três 
núcleos operacionais do Peiex no Espírito Santo nas cidades de Vitória, 
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7° andar, Mata da Praia - CEP: 29066-380 

PROGRAMA DE PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM 

Concessão de auxílio financeiro para o desenvolvimento de projetos de 
a melhoria da qualidade 

da atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito 
Santo, contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento regional no campo 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

Selecionar propostas para concessão de bolsas de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico Regional (DCR) do CNPq para a execução de projetos de 
pesquisa, desenvolvimento ou inovação em instituições de ensino ou pesquisa, 
públicas ou privadas, localizadas no estado do Espírito Santo, visando atrair e 
fixar pesquisadores doutores desvinculados do mercado de trabalho e 

CONVÊNIOS______ 

Peiex/ES (EDITAL 

O Programa Peiex objetiva implementar técnicas e métodos voltados à 
modernização e capacitação de empresas com potencial exportador, por meio 
de inovações técnicas e gerenciais com potencial exportador, fruto de um 

(Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos) e Fapes em 12/11/2018, com duração de 30 
meses,  com recursos financeiros da Apex no montante de R$ 1.247.746,10 
com R$ 551.000,00 a título de contrapartida econômica da Fapes.  

bolsistas para compor as equipes dos três 
cidades de Vitória, 
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Vitória 

 
 

Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, c
empresas. 
 
A coordenação técnica do projeto é de responsabilidade da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
 
Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento 
 
O Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Eliezer Batista 
fruto de convênio firmado entre o Estado do Espírito Santo, Fapes, Iema, Ifes, 
Ufes e a Finep. Foram investidos mais de R$ 34 milhões na construção, 
compra de equipamentos e concessão de bolsas. O Centro possui sete 
laboratórios equipados com tecnologia de p
capixabas desenvolvem pesquisas, projetos e encomendas tecnológicas em 
áreas estratégicas para o desenvolvimento do Espírito Santo e de todo seu 
setor produtivo. 

O Centro vem atuando nas áreas de Meio Ambiente, Tecnologia de 
Equipamentos, Tecnologia Industrial Básica (TIB) e Tecnologia de Informação 
e Comunicação (TIC). 

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

Natureza das despesas
Despesas correntes
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente 
Total 

      (*) Valores pagos até 31/09/2018

A entrega do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento 
sociedade capixaba está proporcionando o crescimento de pesquisas e o 
desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo no Espírito Santo.
 
 
Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores 
- Programa Centelha ES 
Selecionar projetos desenvolvidos no âmbito dos Núcleos de Inovações 
Tecnológicas (NITs), existentes no Estado do Espírito Santo, que promovam e 
estimulem a transferência tecnológica ao setor produtivo, visando o incremento 
de inovações e melhoria da competitividade.
Número de ideias submetidas 
Número de ideias aprovadas na primeira fase 
*Sem dispêndio em 2019 

 

14 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - Fapes
Av. Fernando Ferrari nº 1080, Ed. América Centro Empresarial - Torre Norte - 7° andar, Mata da Praia 

Vitória - ES - Tel: 27 3636-1851 - Fax: 27 3636-1881 

Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, com a meta de atendimento de 200 

A coordenação técnica do projeto é de responsabilidade da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo– Sedes. 

Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento – CPID 

O Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Eliezer Batista 
uto de convênio firmado entre o Estado do Espírito Santo, Fapes, Iema, Ifes, 

Ufes e a Finep. Foram investidos mais de R$ 34 milhões na construção, 
compra de equipamentos e concessão de bolsas. O Centro possui sete 
laboratórios equipados com tecnologia de ponta, onde pesquisadores 
capixabas desenvolvem pesquisas, projetos e encomendas tecnológicas em 
áreas estratégicas para o desenvolvimento do Espírito Santo e de todo seu 

O Centro vem atuando nas áreas de Meio Ambiente, Tecnologia de 
mentos, Tecnologia Industrial Básica (TIB) e Tecnologia de Informação 

Período de Execução do Convênio: 
01/07/08 A 
30/08/2020

Período Abrangido por este Relatório: 01/07/08 A 
30/09/2020

Natureza das despesas Valor Pago (*)
correntes  4.873.900,11

Obras e Instalações  18.502.310,22
Equipamentos e Material Permanente  10.431.100,80

33.807.311,13
(*) Valores pagos até 31/09/2018 

do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento 
está proporcionando o crescimento de pesquisas e o 

desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo no Espírito Santo.

Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores 
Programa Centelha ES (EDITAL FAPES Nº 15/2018*) 

Selecionar projetos desenvolvidos no âmbito dos Núcleos de Inovações 
Tecnológicas (NITs), existentes no Estado do Espírito Santo, que promovam e 
estimulem a transferência tecnológica ao setor produtivo, visando o incremento 

a da competitividade. 
Número de ideias submetidas - 3553 
Número de ideias aprovadas na primeira fase - 500 
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om a meta de atendimento de 200 

A coordenação técnica do projeto é de responsabilidade da Secretaria de 

O Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Eliezer Batista – Cpid é 
uto de convênio firmado entre o Estado do Espírito Santo, Fapes, Iema, Ifes, 

Ufes e a Finep. Foram investidos mais de R$ 34 milhões na construção, 
compra de equipamentos e concessão de bolsas. O Centro possui sete 

onta, onde pesquisadores 
capixabas desenvolvem pesquisas, projetos e encomendas tecnológicas em 
áreas estratégicas para o desenvolvimento do Espírito Santo e de todo seu 

O Centro vem atuando nas áreas de Meio Ambiente, Tecnologia de 
mentos, Tecnologia Industrial Básica (TIB) e Tecnologia de Informação 

01/07/08 A 
30/08/2020 
01/07/08 A 
30/09/2020 

Valor Pago (*) 
4.873.900,11 

18.502.310,22 
10.431.100,80 
33.807.311,13 

do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento - Cpid a 
está proporcionando o crescimento de pesquisas e o 

desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo no Espírito Santo. 

Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores 

Selecionar projetos desenvolvidos no âmbito dos Núcleos de Inovações 
Tecnológicas (NITs), existentes no Estado do Espírito Santo, que promovam e 
estimulem a transferência tecnológica ao setor produtivo, visando o incremento 
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NÚCLEO DE PROGRAMAS ESPECIAIS
 
Programa Nossa Bolsa 
 
O Programa Nossa Bolsa, criado em 2006, reordenado pela Lei Nº 
alterada pelas Leis nº 10.593/2016 e 10.763/2017 e regulamentado pelo 
Decreto Nº 4181-R, de 12 de dezembro de 2017 é um Programa do Governo 
Estadual destinado ao estudante, comprovadamente sem condições de custear 
seus estudos, compreendendo a 
Pesquisa de Iniciação Científica e Tecnológica, para os bolsistas do programa; 
e bolsas de Mestrado para egressos do programa.
 
Bolsas de Graduação 

Bolsistas beneficiados em 2019

Vagas disponibilizadas em 2019

 

Evolução do programa: 
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NÚCLEO DE PROGRAMAS ESPECIAIS 

O Programa Nossa Bolsa, criado em 2006, reordenado pela Lei Nº 
alterada pelas Leis nº 10.593/2016 e 10.763/2017 e regulamentado pelo 

R, de 12 de dezembro de 2017 é um Programa do Governo 
Estadual destinado ao estudante, comprovadamente sem condições de custear 
seus estudos, compreendendo a concessão de bolsas de graduação, de 
Pesquisa de Iniciação Científica e Tecnológica, para os bolsistas do programa; 
e bolsas de Mestrado para egressos do programa. 

Bolsistas Beneficiados em 2019 

Bolsistas beneficiados em 2019 

Conclusão de bolsas

Cancelamento de bolsas

Vagas disponibilizadas em 2019 

Vagas sem preferência

Vagas para Afrodescendentes

Vagas para Moradores de áreas vulneráveis
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O Programa Nossa Bolsa, criado em 2006, reordenado pela Lei Nº 9.263/2009, 
alterada pelas Leis nº 10.593/2016 e 10.763/2017 e regulamentado pelo 

R, de 12 de dezembro de 2017 é um Programa do Governo 
Estadual destinado ao estudante, comprovadamente sem condições de custear 

concessão de bolsas de graduação, de 
Pesquisa de Iniciação Científica e Tecnológica, para os bolsistas do programa; 

2690 

Conclusão de bolsas 636 

Cancelamento de bolsas 157 

1700 

preferência 1006 

Vagas para Afrodescendentes 347 

vulneráveis 347 
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Bolsas de Mestrado 
Conforme alterado na Lei 10.763/2017, foi incluído no Programa Nossa Bolsa a 
possibilidade de concessão de Bolsas de Mestrado a egressos do programa. 
Tal ação foi materializada via Edital 016/2018 que realizou 2 chamadas.
Número bolsistas apoiados em 2019 
Número de bolsas concluídas 
Número de bolsas canceladas 
Número de cotas pagas em 2019 
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alterado na Lei 10.763/2017, foi incluído no Programa Nossa Bolsa a 
possibilidade de concessão de Bolsas de Mestrado a egressos do programa. 
Tal ação foi materializada via Edital 016/2018 que realizou 2 chamadas.
Número bolsistas apoiados em 2019 - 16 
Número de bolsas concluídas - 4 
Número de bolsas canceladas - 1 
Número de cotas pagas em 2019 - 155 
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alterado na Lei 10.763/2017, foi incluído no Programa Nossa Bolsa a 
possibilidade de concessão de Bolsas de Mestrado a egressos do programa. 
Tal ação foi materializada via Edital 016/2018 que realizou 2 chamadas. 



Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 
Av. Fernando Ferrari nº 1080, Ed. América Centro Empresarial 

 
 

 

 

 

 

D
et

al
h

am
en

to
 d

a 
E

xe
cu

çã
o

 -
  

P
o

r 
A

çã
o

 

Unidade Gestora  Dotação Inicial

320202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E 
INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 24.698.348,00 

   0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 

   1007 - DIAGNÓSTICO DA CADEIA PRODUTIVA 

   1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA 
FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS 
CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 

   2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 1.997.677,00 
   2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 
   2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E 
ENCARGOS SOCIAIS 3.117.803,00 
   2116 - FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 19.572.368,00 
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ANEXO I 

Dotação Inicial Dotação 
Atualizada 

Despesas 
Empenhadas 

Dotação 
Disponível 

Crédito 
Disponível 
Bloqueado

          
24.698.348,00    29.353.790,00    13.931.503,75    15.422.286,25  922.217,64 

                      
5.000,00  

              
5.000,00  

                         
-   

              
5.000,00  

                                 
-   

                         
-   

            
71.056,00  -          71.056,00  

                      
2.500,00  

              
2.500,00  

          
500.000,00  -        497.500,00  

              
1.997.677,00        1.997.677,00        1.522.728,34            

474.948,66  99.093,23 
                      

3.000,00  
              

3.000,00  
                         

-   
              

3.000,00  
              

3.117.803,00        3.672.803,00        3.558.215,60            
114.587,40  

            
19.572.368,00  

    23.672.810,00        8.279.503,81      15.393.306,19  
823.124,41 

380 

Crédito 
Disponível 
Bloqueado 

Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Orçamentárias 

Pagas 

       
922.217,64  

  
11.372.889,07     11.084.460,27  

                         
-   

                         
-                             -   

                         
-   

           
71.056,00               71.056,00  

                         
-   

         
500.000,00             500.000,00  

           
99.093,23  

      
1.382.977,82         1.361.027,86  

                         
-   

                         
-                             -   

                         
-   

      
3.298.903,85         3.262.880,38  

         
823.124,41  

      
6.119.951,40  

       5.889.496,03  
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Unidade Gestora  

320202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO 
ESPÍRITO SANTO 
   101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 

         1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

         3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

         4 - INVESTIMENTOS 

   272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 

         3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

         4 - INVESTIMENTOS 

   301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS

         4 - INVESTIMENTOS 

   342 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
INTERNAS 
         4 - INVESTIMENTOS 

   672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS 
FEDERAIS 
         4 - INVESTIMENTOS 

 
 

18 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - Fapes 
Av. Fernando Ferrari nº 1080, Ed. América Centro Empresarial - Torre Norte - 7° andar, Mata da Praia - CEP: 29066-380

Vitória - ES - Tel: 27 3636-1851 - Fax: 27 3636-1881 

Dotação Inicial Dotação 
Atualizada 

Despesas 
Empenhadas 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO           
24.698.348,00  

  29.353.790,00    13.931.503,75  

            
7.948.348,00  

    8.503.348,00      6.121.068,11  

            
3.117.803,00  

    3.672.803,00      3.558.215,60  

            
3.137.731,00  

    3.137.731,00      2.312.540,84  

            
1.692.814,00  

    1.692.814,00          250.311,67  

          
16.750.000,00  

  16.750.000,00      5.196.950,98  

          
10.750.000,00  

  10.750.000,00      1.921.511,17  

            
6.000.000,00  

    6.000.000,00      3.275.439,81  

RECURSOS ORDINÁRIOS                                  
-   

    2.360.041,00      2.030.531,66  

                                 
-   

    2.360.041,00      2.030.531,66  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                  
-   

                         -           500.000,00  

                                 
-   

                         -           500.000,00  

CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS                                  
-   

    1.740.401,00            82.953,00  

                                 
-   

    1.740.401,00            82.953,00  

380 

Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Orçamentárias 

Pagas 
  11.372.889,07    11.084.460,27  

    5.589.371,34      5.531.397,91  

    3.298.903,85      3.262.880,38  

    2.040.155,82      2.022.718,86  

        250.311,67         245.798,67  

    4.936.651,43      4.706.196,06  

    1.724.676,47      1.724.332,35  

    3.211.974,96      2.981.863,71  

        323.115,30         323.115,30  

        323.115,30         323.115,30  

        500.000,00         500.000,00  

        500.000,00         500.000,00  

          23.751,00            23.751,00  

          23.751,00            23.751,00  
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Nº 
CONTRATO 

EMPRESA 

0018/2010 R. Vieira - Negócios Imobiliários, 
Rurais e Urbanos Ltda 

0015/2011 R. Vieira - Negócios Imobiliários, 
Rurais e Urbanos Ltda 

0004/2014 Osiris Comércio e Serviços Ltda - 
Me 

Prestação de serviços de reprodução de 
documentos e gráfica rápida, comfornecimento de 
equipamentos, suprimentos, manutenção e peças

0002/2015 Oficial Consultoria e Gestão Ltda Prestação de serviço de apoio administrativo

0004/2015 Método Telecomunicações e 
Comércio Ltda 

Locação de equipamentos de telecomunicações 
com capacidade de comutação digital

0002/2016 Oficial Consultoria e Gestão Ltda Prestação de serviços de conservação e limpeza

0016/2016 - 
Seger 

Pay Less Viagens e Turismo Ltda Prestação de serviços de agenciamento de 

002/2017 - 
Seger 

Claro S.A. Telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade 
longa distância originada de terminais do STFC
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ANEXO II 
Contratos Vigentes 

OBJETO VIGÊNCIA VALOR ANUAL DO 
CONTRATO

INÍCIO FINAL  

Locação de imóvel 01/05/2011 30/04/2020 

Locação de imóvel 01/01/2012 30/04/2020 

Prestação de serviços de reprodução de 
documentos e gráfica rápida, comfornecimento de 
equipamentos, suprimentos, manutenção e peças 

28/11/2014 27/11/2020 

Prestação de serviço de apoio administrativo 15/07/2015 14/07/2020 

Locação de equipamentos de telecomunicações 
com capacidade de comutação digital 

07/10/2015 06/10/2020 

Prestação de serviços de conservação e limpeza 01/07/2016 30/06/2020 

Prestação de serviços de agenciamento de 
passagens aéreas 

27/12/2016 26/12/2020 

Telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade 
longa distância originada de terminais do STFC 

18/02/2017 01/03/2021 

380 

VALOR ANUAL DO 
CONTRATO 

VALOR EXECUTADO 
NO EXERCÍCIO 

 

286.966,80 284.015,18 

354.519,48 351.112,41 

46.675,00 24.313,64 

129.690,36 129.690,36 

18.868,56 18.868,56 

67.596,12 67.596,12 

70.212,80 48.124,95 

6.213,44 366,15 
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0002/2017 Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos 

Prestação de se

0009/2017 Wolters Kluwer Brasil Tecnologia 
S.A 

Serviço de atualização e suporte técnico remoto do 
Software 

012/2017 - 
Seger 

Claro S.A. Telefonia móvel pessoal (
telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa 

distância originada de terminais do SMP

018/2017 - 
Seger 

Link Card Administradora De 
Benefícios Eireli - EPP 

Serviço de fornecimento de combustível

021/2017 - 
Seger 

Telemar Norte Leste S/A 

0001/2018 Delta Automotores Ltda Locação 

0001/2019 Gibbor Publicidade E Publicações 
De Editais Ltda-EPP 

Prestação de serviços de publicação de atos oficiais 
em jornal de grande circulação do 

0002/2019 Departamento De Imprensa Oficial 
– DIO 

Prestação de serviços de publicação

0004/2019 A.T.M. Industrial Eireli - ME 
  

Prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva nos aparelhos de ar condicionado da 

0005/2019 J F L Serviços Eireli – EPP Prestação de serviços de copa

TOTAL
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Prestação de serviços de postagens de 
correspondências 

08/05/2017 07/05/2022 

Serviço de atualização e suporte técnico remoto do 
oftware Pro Contábil Gold 

23/11/2017 22/11/2020 

Telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de 
telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa 

distância originada de terminais do SMP 

18/07/2017 17/07/2019 

Serviço de fornecimento de combustível 20/10/2017 19/10/2020 

Telefonia fixa 28/12/2017 27/12/2020 

Locação de veículos automotores 18/01/2018 17/01/2021 

Prestação de serviços de publicação de atos oficiais 
em jornal de grande circulação do ES 

09/02/2019 08/02/2021 

Prestação de serviços de publicação 14/02/19 13/02/2024 

Prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva nos aparelhos de ar condicionado da 

Fapes 

27/08/2019 26/08/2020 

Prestação de serviços de copa 30/08/2019 29/08/2020 

TOTAL 

380 

7.200,00 3.302,64 

6.600,00 6.600,00 

20.146,82 5.724,33 

18.703,80 11.519,60 

13.273,80 366,51 

19.680,00 19.488,24 

29.910,00 16.869,24 

136.000,00 82.851,16 

23.749,92 8.048,58 

31.459,92 10.574,02 

1.287.466,82 1.089.431,69 


