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SELEÇÃO DE PROJETOS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA 

AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE; DIREITOS HUMANOS, 

ASSISTÊNCIA E SUSTENTABILIDADE EM DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS. 

 

 

A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado por meio da 

Coordenação Estadual de DST/Aids e Hepatites Virais, torna pública a seleção para 

financiamento de projetos comunitários a serem executados por Organizações da Sociedade 

Civil (OSC), sem fins lucrativos, no Estado do Amazonas, no âmbito da Programação Anual 

de Metas – PAM (incentivo fundo a fundo) em conformidade com a Portaria nº. 3.276, de 26 

de dezembro de 2013, que trata da regulamentação do incentivo financeiro de custeio às ações 

de vigilância, prevenção e controle das DST/Aids e Hepatites Virais, previsto no art. 18, 

inciso II, da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, com a definição de critérios 

gerais, regras de financiamento e monitoramento.  

 

1. NATUREZA DOS PROJETOS: 

 

1.1 Promoção e Prevenção das IST, Aids e Hepatites Virais; 

1.2 Promoção de Direitos Humanos em IST, Aids e Hepatites Virais; 

1.3 Assistência em HIV, Aids e Hepatites Virais; 

1.4 Sustentabilidade. 

 

1.1 – São projetos da área de promoção e prevenção: 

 

Os que favorecem a promoção à saúde, contribuem para melhoria da autoestima, estimule o 

autocuidado, que não se restrinja apenas ao uso dos serviços de saúde. Promoção à saúde 

junto a populações específicas no sentido de ajudá-las a desenvolver consciência crítica, 

autonomia e confiança necessária para compreender e responder a suas próprias necessidades 

em matéria de saúde. 

Os que ajudem as pessoas vivendo com HIV/AIDS a gerir melhor sua condição de saúde 

retardando o aparecimento de infecções oportunistas ligadas à Aids, devido à mudança de 
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hábitos cotidianos, ou mesmo no que se refere à melhoria no acesso aos serviços aos 

tratamentos, aos cuidados e ao apoio social. 

 

Os de prevenção às IST/HIV/AIDS para a população em geral, as populações mais 

vulneráveis: (pessoas vivendo com HIV/AIDS, homens que fazem sexo com homens, LGBT, 

profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis, crianças e adolescentes em situação de 

risco social e populações privadas de liberdade), em geral e as com maiores dificuldades no 

acesso básico aos serviços de saúde. 

Todas as ações devem estar de acordo com as diretrizes do Departamento Nacional -

DST/AIDS e Hepatites Virais, incluir a distribuição de insumos tais como: preservativos 

masculinos e femininos, gel, kits de redução de danos, de forma a atender o seu público-alvo. 

 

1.2 – São projetos de promoção de direitos humanos: 

 

Os de iniciativas que contribuam para reduzir ou superar preconceitos ou barreiras sociais que 

atingem as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Os que permitam a diminuição de preconceitos 

sociais quanto à soro-positividade, orientação sexual, sexo, situação econômica, cultural e 

social das pessoas. Por exemplo: reinserção ao trabalho, acesso à assistência e tratamento para 

mulheres vivendo com HIV/AIDS, etc. E os que visam aos direitos de cidadania de pessoas 

vivendo com HIV/AIDS e das populações mais vulneráveis, devido às condições sociais 

adversas. 

 

1.3 - São projetos de atenção às pessoas vivendo com HIV/AIDS (Assistência): 

 

Os que são voltados ao atendimento das demandas específicas desse grupo populacional, 

fortalecimento da rede, desenvolvimento de parceria com outros setores internos e externos à 

área de saúde que possam ser corresponsáveis no processo. Grupos de ajuda mútua, 

sustentabilidade familiar, grupos de adesão ao tratamento e/ou ações que criem interseções 

como setores de saúde mental, tuberculose, hepatites, entre outras e iniciativas que fortaleçam 

lideranças, promovam articulações entre OSC´s e o Sistema de Saúde. 
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1.4 - São projetos de sustentabilidade: 

 

Aqueles que promovam a geração de renda para Instituições proponentes, que garanta a 

continuidade das ações da OSC e incentive a participação de pessoas vivendo com HIV/AIDS 

no processo de trabalho. 

 

2. O PROCESSO DE SELEÇÃO E ANÁLISE IRÁ APRECIAR SOMENTE 

PROJETOS SOBRE OS SEGUINTES SEGMENTOS DA POPULAÇÃO, 

PRIORIZANDO AS ESTRATÉGIAS DE CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE: 

 

(1) Profissionais do sexo feminino e masculino; 

(2) Homens que fazem sexo com homens – HSH; 

(3) Transgêneros e travestis; 

(4) LGBT; 

(5) Usuários de drogas (redução de danos); 

(6) Prevenção da transmissão heterossexual com prioridade para mulheres; 

(7) População em situação de pobreza e/ou exclusão social onde seja caracterizada situação de 

risco ou vulnerabilidade para o HIV; 

(8) Idosos (população com mais de 50 anos); 

(9) Pessoas vivendo com HIV/AIDS; 

(10) Adolescentes e Jovens vivendo com HIV/AIDS; 

(11) Populações tradicionais: indígenas e ribeirinhos; 

(12) Deficientes Físicos; 

(13) Mulheres que fazem sexo com mulheres – MSM. 

 

3. PÚBLICO-ALVO: 

 

Poderão participar desta seleção as Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos 

assim entendidos como: Organizações Não-Governamentais sem fins lucrativos (ONG) e 

as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP´s), assim qualificadas 

pelo Ministério da Justiça, nos termos da Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014, cujos 

objetivos sociais sejam compatíveis com a política nacional HIV/DST e alinhados com os 
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objetivos do Departamento Nacional de DST/Aids e Hepatites Virais e da Coordenação 

Estadual de DST/AIDS e Hepatites Virais do Amazonas. 

 

4. DAS COMPETÊNCIAS: 

 

Caberá a Coordenação Estadual de DST/Aids e Hepatites Virais do Amazonas, receber e 

encaminhar os Projetos para o Comitê de Seleção a ser instituído pela Fundação de Medicina 

Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. O Comitê terá total autonomia para analisar e selecionar 

os projetos, observando rigorosamente as normas deste edital. Podendo o Comitê de Seleção 

ser convocado para uma nova avaliação dos projetos se houver necessidade. 

 

5. REGIÕES GEOGRÁFICAS ABRANGIDAS:  

O processo de concorrência ano 2015 abrangerá todos os 62 municípios do Estado do 

Amazonas. Serão selecionados nessa concorrência até 05 (cinco) projetos novos a serem 

apoiados pela Coordenação Estadual de DST/Aids e Hepatites Virais do Amazonas. Não 

serão aceitos projetos cujas ações estejam vinculadas a outros Estados. 

 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO:  

 

Estará sob responsabilidade do Comitê de Seleção, instituído pela Fundação de Medicina 

Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, para análise e seleção dos projetos de ONG/OSC/AIDS 

desta concorrência. 

 

7. CRITÉRIOS DE ANÁLISE E SELEÇÃO: 

 

Os critérios de análise e seleção dos projetos encaminhados serão: 

7.1 Compatibilidades dos projetos com os objetivos gerais do Departamento 

Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais e da Coordenação Estadual de DST/Aids do 

Amazonas, que são: 

7.1.1 Reduzir a incidência da infecção pelo HIV/AIDS e outras IST; 

7.1.2 Ampliar o acesso e melhorar a qualidade do diagnóstico, tratamento, assistência 

e direitos humanos as pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras IST; 
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7.1.3 Integrar efetivamente as ações propostas com o SUS - Sistema Único de Saúde 

local; 

7.2 Relevância epidemiológica, geográfica e de população participativa; 

7.3 Objetivo do projeto – coerência entre o objetivo e o problema identificado. 

Relevância da intervenção para o enfrentamento do problema. Clareza do objetivo; 

7.4 Localização geográfica do projeto no âmbito da abrangência do Estado do 

Amazonas; 

7.5 Potencial do projeto em atingir áreas de maior incidência das IST, HIV e AIDS e 

áreas de concentração populacional de risco acrescido e/ou vulnerabilidade à infecção pelo 

HIV; 

7.6 Idoneidade da Instituição; 

7.7 As ONG´s/OSC´s/AIDS que apresentarem projetos em andamento ou continuidade 

deverão estar regulares com as suas prestações de conta, técnica e financeira, perante a 

Coordenação Estadual de DST, Aids e Hepatites Virais ou o Departamento Nacional. Caso 

haja pendências nas prestações de conta de projetos anteriores, a ONG será excluída do 

processo de seleção; 

7.8 Capacidade gerencial e administrativa da Organização Proponente; 

7.9 Coerência do orçamento com os objetivos, atividades e resultados propostos; 

7.10 Conforme as diretrizes do Departamento Nacional de DST/Aids e Hepatites 

Virais, somente ONG/OSC/AIDS com no mínimo 03 (três) anos de existência, cadastro ativo, 

comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ até a data de publicação deste 

Edital poderão participar do processo; 

7.11 Avaliar se a metodologia proposta é adequada às ações descritas no projeto – 

recomenda-se observar: metodologia condizente com as ações propostas/metodologia 

adequada ao público-alvo/metodologia inovadora, com meios criativos para atingir a 

população-alvo/correlação com as ações propostas no projeto. 

 

8. CRONOGRAMA: 

 

8.1 A data limite de entrega dos projetos, com a documentação completa, no protocolo 

da FMT-HVD, endereçado à Coordenação Estadual de DST/Aids e Hepatites Virais é 
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13.11.2015. Em hipótese alguma, serão aceitos projetos cujo registro de postagem (protocolo) 

indique data posterior à data determinada; 

8.2 A análise e seleção dos projetos serão realizadas pelo Comitê de Seleção instituído 

pela Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado durante o período de 19 a 

25.11.2015; 

8.3 Os resultados serão disponibilizados na home page da Fundação de Medicina 

Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado (http://www.fmt.am.gov.br) até 27.11.2015. Os 

resultados também serão encaminhados por escrito, para todas as instituições que 

apresentaram projetos; 

8.4 O prazo para interpor recurso contra o resultado do processo seletivo deverá fazê-

lo no período de 30.11.2015 a 02.12.2015. 

 

9. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DOS 

PROJETOS: 

9.1 Deverão ser anexadas as 03 (três) vias do formulário próprio para os projetos de 

OSC´s – à disposição na Coordenação Estadual de DST/Aids e os seguintes documentos: 

9.1.1 Cópia do CNPJ, com prazo de validade em vigência; 

9.1.2 Carta de recomendação do Programa Municipal de DST/Aids, Secretaria 

Municipal de Saúde (ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO); 

9.2 Para obtenção da carta de recomendação a instituição proponente deverá contatar 

as coordenações municipais de DST/Aids para apresentar o projeto a ser encaminhado, 

solicitando a emissão da carta de recomendação;  

9.3 As Instituições proponentes não poderão fazer alterações no formato do formulário 

para projetos de ONG/OSC/AIDS disponibilizado por esta Concorrência. Da mesma forma, 

não poderão ser encaminhados anexos aos projetos (fotografias, gráficos e desenhos, etc); 

9.4 Curriculum Vitae do coordenador do projeto; 

9.5 A instituição que deixar de anexar ao projeto qualquer dos documentos acima 

citados será automaticamente excluída do processo de seleção. 

 

10. CALENDÁRIO 

 

10.1. Divulgação do Edital de Seleção – 28.10.2015; 
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10.2. Prazo para a postagem dos projetos endereçados à Coordenação Estadual 

DST/Aids e Hepatites Virais – 11 a 13.11.2015; 

10.3. Análise das documentações dos projetos – 16.11.2015; 

10.4. Envio das relações dos projetos concorrentes ao Comitê de Seleção instituído 

pela Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado – 18.11.2015; 

10.5. Análise e seleção dos projetos pelo Comitê de Seleção – 19 a 25.11.2015; 

10.6. Divulgação dos resultados dos projetos selecionados na home page da Fundação 

de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado (http://www.fmt.am.gov.br) – 27.11.2015; 

10.7. Prazo para Recurso dos Projetos não selecionados – 30.11.2015 a 02.12.2015; 

10.8. Análise dos recursos e divulgação do resultado final – 04.12.2015; 

10.9. Envio dos projetos para confecção dos contratos – 09.12.2015. 

 

11. FORMA DE APLICAÇÃO: 

11.1 Os projetos deverão ser apresentados em formulário específico fornecido pela 

Coordenação Estadual de DST, Aids e Hepatites Virais, em 03 (três) vias de igual teor, 

contendo rubrica em todas as páginas do projeto. Os projetos encaminhados sem a 

documentação solicitada, bem como aqueles que não cumprirem integralmente os pré-

requisitos indicados no item 9, serão excluídos do processo seletivo; 

11.2 A instituição concorrente deverá, obrigatoriamente, preencher todos os campos 

do formulário de projeto, caso contrário, a proposta será excluída; 

11.3 Projetos de pesquisa não serão aceitos nesta concorrência; 

11.4 Projetos de eventos/campanhas pontuais não devem ser enviados para esta 

concorrência; 

11.5 Está limitado a 02 (dois) o número de projetos enviados por uma mesma 

Instituição num mesmo ano de execução, com apoio da Fundação de Medicina Tropical– Dr. 

Heitor Vieira Dourado; 

11.6 O item 2 – DADOS BANCÁRIOS DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA do 

formulário de proposta de projeto, fica isento da obrigação disposta no subitem 10.2 deste 

EDITAL de seleção, na apresentação do projeto; 

11.7 Serão excluídos do processo seletivo projetos vinculados a Fundações e Centros 

de Estudos de Universidades e Hospitais, bem como projetos Associados às Organizações do 

setor público; 



 

 

   

  

Av. Pedro Teixeira, nº 25 – Dom Pedro 

Fone: (92) 2127-3555 

Manaus – AM – CEP 69.040-000 

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL 
DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAÚDE 

11.8 Não serão aceitos no processo de seleção, projetos enviados por fax ou e-mail; 

propostas com itens e/ou componentes incompletos e propostas elaboradas em formulário 

diferente daquele divulgado no site da FMT - HVD para esta concorrência; 

 

12. PRAZO DE REALIZAÇÃO E ORÇAMENTO: 

 

12.1 Os projetos selecionados terão tempo máximo de execução fixado em 12 (doze) 

meses a partir da data de assinatura do contrato com a Fundação de Medicina Tropical – Dr. 

Heitor Vieira Dourado; 

12.2 Não haverá contrapartida para a execução do projeto aprovado pela Fundação 

de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado; 

12.3 Os projetos em execução, serão prorrogados, uma única vez, no período 

máximo de 6 (seis) meses, com a apresentação de atividades executadas de no mínimo 30% 

(trinta por cento), bem como dos recursos financeiros utilizados; 

12.4 O recurso solicitado deverá ser compatível com as atividades e resultados 

previstos no projeto, não podendo ultrapassar o valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). 

Os projetos que apresentarem orçamento superior a esse teto serão excluídos do processo 

seletivo; 

12.5 No presente edital serão selecionados 05 (cinco) projetos no valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), totalizando o valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) 

para este processo seletivo. Os recursos serão repassados na modalidade convênio em uma 

parcela pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado; 

12.6 A remuneração de recursos humanos (pessoa física) vinculados ao desempenho 

de funções, durante 12 meses de execução do projeto, não poderá ultrapassar 45% do valor 

total de cada projeto. A remuneração de consultores pontuais não deverá ser contabilizada na 

definição acima mencionada; 

12.7 Quando no projeto estiver prevista despesa de pagamento de hora aula, deverá 

ser utilizado, como parâmetro, os valores pagos pela Fundação de Medicina Tropical Dr. 

Heitor Vieira Dourado e não poderá ser contabilizado no percentual citado no item 11.6; 

12.8 Quando no projeto estiver prevista despesa de diárias, deverá ser utilizado, 

como parâmetro, o valor pago pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira 

Dourado; 
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13. MONITORAMENTO E SUPERVISÃO:  

 

Os projetos aprovados para efetivação do convênio serão tecnicamente monitorados 

pela Coordenação Estadual de DST/Aids e na ausência desta pelo Gestor de Saúde local. O 

monitoramento financeiro será realizado pela Fundação de Medicina Tropical– HVD. O não 

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

concedido, acarretando na rescisão do contrato e a possibilidade de restituição dos recursos e 

equipamentos vinculados ao projeto aprovado. Os relatórios exigidos serão em número de 02 

(dois) relatórios de progresso e financeiro ao ano. O modelo do mesmo também será 

disponibilizado na home page da Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado 

(http://www.fmt.am.gov.br). 

14. PROJETOS APROVADOS: 

 

14.1 Caso a instituição tenha o projeto aprovado nesta Concorrência, deverá 

apresentar à CEDST/Aids e Hepatites Virais no prazo de 10 (dez) dias a partir da divulgação 

do resultado da seleção, a seguinte documentação: 

14.1.1 Cópia do estatuto social da Instituição, registrado em cartório; 

13.1.2 Cópia da ata de reunião/assembleia de fundação da instituição no Estado do 

Amazonas; 

14.1.3 Cópia da ata de reunião/assembleia de eleição/posse da atual Diretoria da 

Instituição; 

14.1.4 Cópia da carteira de identidade e do CPF do responsável legal, conforme 

competência definida em estatuto para assinatura do Termo de Cooperação a ser celebrado; 

14.1.5 Cópia do extrato de conta bancária, aberta especificamente para depósito dos 

recursos do projeto; 

14.1.6 Cópia do CNPJ ativo da instituição; 

14.1.7 Certidão Negativa da Prefeitura Municipal; 

14.1.8 Certidão Negativa da Previdência Social; 

14.1.9 Certidão Negativa da Receita Federal; e 

14.1.10 Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda; Certidão Negativa da Caixa 

Econômica Federal. 
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15. ENVIO DOS PROJETOS:  

 

Os projetos deverão ser entregues no protocolo da Fundação de Medicina Tropical– 

HVD, endereçados à Coordenação Estadual de DST/Aids e Hepatites Virais, Av. Pedro 

Teixeira, nº 25 – Bairro D. Pedro I – CEP 69.040-000, Manaus – AM, no prazo estabelecido 

neste Edital. 

 

 

 

Manaus, 26 de outubro de 2015. 

 

 

Dra. Maria das Graças Costa Alecrim 

Diretora Presidente da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 

 

 

 

 


