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Ações de Prevenção e Controle das IST/HIV/AIDS 

Alterações 

Item 3.1 METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS 

Onde se lê: 

As propostas apresentadas deverão, obrigatoriamente, envolver cada um, no mínimo, cem 

(100) pessoas/mês no período de 12 meses, totalizando 1200 participantes/ano por projeto. 

Leia-se: 

As propostas apresentadas deverão, obrigatoriamente, envolver cada um, no mínimo, cem 

(100) procedimentos/mês no período de 12 meses, totalizando 1200 procedimentos/ano por 

projeto. 

 

Item 5. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Acrescenta-se ao final do item: 

O prazo para execução das propostas terá validade de até 12 (doze) meses, podendo 

apresentar projetos com prazo mínimo de 06 (seis) meses e máximo de 12 (doze) meses. 

 

Item 14. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO 

OBJETO 

Subitem 14.1.b 

Onde se lê: 

b) Serão financiadas 04 (quatro) propostas, cada uma no valor de R$40.000,00 (quarenta e um 

mil reais), sendo repassadas R$ 10.000,00 (dez mil reais) mediante assinatura da Minuta do 

Termo de Cooperação Mútua e 03 parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada 04 meses 

mediante o alcance das metas proposta no Modelo da Proposta relativa ao período, a partir da 

avaliação e aprovação da Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para este fim, 

tendo como base os itens Período de Execução e de Monitoramento e Avaliação da Proposta 

(anexo II – Modelo da Proposta). O não cumprimento, por parte da instituição, do estabelecido 

no convênio inviabilizará o apoio concedido pela SESAU, podendo acarretar a rescisão do 

Convênio de Cooperação Mútua. 

Leia-se: 

b) Serão financiadas 04 (quatro) propostas, cada uma no valor de R$40.000,00 (quarenta mil 

reais), sendo repassados R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mediante assinatura da Minuta do 



Termo de Cooperação Mútua e 01 parcela de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mediante 

apresentação de prestação de contas de 50% das atividades propostas e no mínimo 80% 

referente aos gastos financeiros da 1ª parcela, a partir da avaliação e aprovação da Comissão 

de Monitoramento e Avaliação designada para este fim, tendo como base os itens Período de 

Execução e de Monitoramento e Avaliação da Proposta (anexo II – Modelo da Proposta). O não 

cumprimento, por parte da instituição, do estabelecido no convênio inviabilizará o apoio 

concedido pela SESAU, podendo acarretar a rescisão do Convênio de Cooperação Mútua. 

Subitem 14.1.c 

Onde se lê: 

c) As propostas apresentados deverão, obrigatoriamente, envolver cada um, no mínimo, cem 

(100) pessoas/mês no período de 12 meses, totalizando 1200 participantes/ano por projeto. 

Leia-se: 

c) As propostas apresentados deverão, obrigatoriamente, envolver cada um, no mínimo, cem 

(100) procedimentos/mês no período de 12 meses, totalizando 1200 procedimentos/ano por 

projeto. 

Subitem 14.3  

Onde se lê: 

A remuneração de Recursos Humanos vinculados ao desempenho de funções durante a 

execução da proposta, não poderá ultrapassar 40% do valor total do repasse solicitado; 

Leia-se: 

A remuneração de Recursos Humanos vinculados ao desempenho de funções durante a 

execução da proposta, não poderá ultrapassar 60% do valor total do repasse solicitado; 

 

 

 

 

 

 


