Ato da Diretoria Executiva 066/2016
Ref.: Chamada Pública 01/2016 - Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde: Gestão Compartilhada em
Saúde - PPSUS Edição 2015 (Fundação Araucária-PR / SESA-PR / CNPq / MS-Decit)

CP 01/16 – PPSUS: ERRATA
Considerando que o Convênio entre CNPq e Fundação Araucária celebrado no âmbito do Programa PPSUS, edição
2015, sob o registro do SICONV de número 821529/2015, prevê na clausula quinta – do valor, da dotação
orçamentária e da contrapartida, subcláusula quinta que “até 05 (cinco) por cento do total dos recursos do convênio
poderão ser utilizados nas seguintes atividades: 1) divulgação do Edital e/ou da Chamada Pública destinada à
seleção dos projetos de pesquisa (...); 2) seleção dos projetos de pesquisa; (...)”
Parágrafo Único – Essas despesas deverão ser liquidadas, exclusivamente, com recursos oriundos da contrapartida
(convenente)”.
A Diretoria Executiva da Fundação Araucária torna pública a errata no item 6. Recursos Financeiros.
Onde se lê:
“6.1 As propostas aprovadas serão financiadas com recurso global de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais), oriundos:
6.1.1 Do Decit/SCTIE/MS: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) a serem repassados ao CNPq;
6.1.2 Da Fundação Araucária: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo que até 5% (cinco por
cento) deste valor poderão ser utilizados para as atividades de divulgação, acompanhamento e
avaliação do PPSUS”.
Leia-se:
“6.1 As propostas aprovadas serão financiadas com recurso global de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais), oriundos:
6.1.1 Do Decit/SCTIE/MS: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) a serem repassados ao CNPq;
6.1.2 Da Fundação Araucária: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
6.1.3 Até 5% (cinco por cento) do valor total desta chamada poderão ser utilizados para as atividades
de divulgação, acompanhamento e avaliação do PPSUS, sendo que essas despesas deverão ser
liquidadas exclusivamente com recursos oriundo da Fundação Araucária”.
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