Circular N° 029/DENOR/2020

Rio de Janeiro/RJ, 1º de maio de 2020.

Às
Obras Unidas,
Conselhos Centrais e
Conselhos Metropolitanos
ASSUNTO: Retificação do Edital nº 01/2020 - Projeto de Apoio Institucional “Todos Somos Um”
Prezados confrades e consócias,
LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!
O Presidente do Conselho Nacional do Brasil da Sociedade de São Vicente de Paulo
informa a RETIFICAÇÃO do Edital nº 01/2020 - PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL “TODOS
SOMOS UM” – EDIÇÃO 2020, destinado às Obras Unidas da SSVP em todo o Brasil.
O referido projeto lançado em 1º/03/2020, com a atual conjuntura da pandemia do
coronavírus, houve decisão da diretoria nacional da SSVP em adequá-lo, motivo pelo qual o edital
sofre alterações em suas cláusulas, a saber:
1 DO PROJETO INSTITUCIONAL
(...)
1.2 O Projeto é lançado a cada ano com uma nova edição, sempre com o objetivo de proporcionar apoio
financeiro às Obras Unidas em necessidade, garantindo o aporte de recursos para projetos de ampliação,
adequação, reforma de espaços e obtenção de equipamento de proteção individual ao coronavírus
(máscara, avental, óculos, luva, sabonete líquido, lenço de papel, álcool em gel e álcool 70%) visando
a melhoria do atendimento aos assistidos institucionalizados ou mesmo o cumprimento de exigências legais.
(...)
4 ANÁLISE DO PROJETO
4.2.2 Deixarão de serem levados à análise, os projetos:
(...)
4.2.2.2 Cujo valor pretendido for acima do teto de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
(...)
10 DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE
10.1 Cada pedido será analisado por ordem de inscrição e será observado:
(...)
10.1.5 Se o valor solicitado respeita o teto máximo de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

Esta retificação deverá ser amplamente divulgada para as Unidades Vicentinas.
Que São Vicente de Paulo, Santa Catarina de Labourè e o Beato Confrade Antônio
Frederico Ozanam nos abençoem.
Fraternalmente,

Cristian Reis da Luz
Presidente CNB/SSVP

Márcio José da Silva
Coordenador DENOR/CNB/SSVP
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