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Comunicado 018: Edital 01/2017 –VEPOP-SUS/UFPB 
 
 

Considerando recente despacho processual, no âmbito da tramitação de processos de 

execução financeira do Projeto VEPOP-SUS, o qual informa que a Pró-Reitoria de 

Administração da UFPB fez consulta ao MEC quanto à possibilidade de, respeitando-se os 

prazos de validade do projeto e a vigência do mesmo prevista no Plano de Trabalho do Termo 

de Cooperação 383/2013, aprovado pelo órgão descentralizador, qual seja o Ministério da 

Saúde por meio do Fundo Nacional de Saúde, se proceder com a execução de pagamentos de 

despesas do projeto nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do exercício 2017 com os 

recursos empenhados no exercício 2016; 

Considerando que a Pró-Reitoria de Administração da UFPB está ainda aguardando o 

posicionamento do MEC, seu órgão superior, sem o qual não poderá proceder com o 

pagamento de qualquer despesa referente ao exercício 2017; 

Considerando que o Edital 01/2017 VEPOP-SUS/UFPB pressupõe o compromisso da 

UFPB com a cessão de bolsas de pesquisa; 

Considerando o compromisso e a responsabilidade tanto do Coordenador do Projeto, 

quanto do Diretor do CCM, quanto da Gestão da Reitoria, através da Pró-Reitoria 

Administrativa, no sentido de não se compromissar com gastos e execuções financeiras sem a 

devida segurança da confirmação efetiva da disponibilidade dos recursos no próprio tesouro 

da UFPB; 

O Coordenador do VEPOP-SUS, Prof. Dr. Pedro José Santos Carneiro Cruz, vem, por 

meio deste, comunicar a SUSPENSÃO POR TEMPO INDETERMINADO do Edital 

VEPOP-SUS/UFPB de nº 01/2017, até que haja confirmação, tanto por parte do MEC, como 

por parte da Pró-Reitoria Administrativa da UFPB, no que tange a efetiva possibilidade de 

execução dos recursos financeiros nos meses de Janeiro a Março de 2017, mês no qual se 

finda o prazo de execução do Projeto previsto no TC 383/2013 e publicado no D.O.U., de 

modo que possamos dar continuidade à operacionalização das ações com a devida segurança 

de execução financeira. 

Informamos, ainda, que, tão logo se confirme a possibilidade de execução financeira 

de bolsas de pesquisa em 2017, o referido Edital será retomado exatamente do ponto/etapa 

onde fora suspenso na data de hoje, devendo ser retificado quanto a seu cronograma. NÃO 



HAVERÁ NOVA CHAMADA DE INSCRIÇÕES, devendo os mesmos ser concluídos, 

partindo da continuidade do ponto onde foram suspensos na data de hoje. 

João Pessoa-PB, 14 de fevereiro de 2017. 
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