Esta publicação foi elaborada com intuito de auxiliar as
entidades na elaboração, inscrição e acompanhamento
de projetos, envio da ata e da prestação de contas do
Fundo Social 2022, mantido pela Sicredi Pioneira RS.
As orientações contidas neste manual são válidas
para os projetos apresentados em 2022, conforme o
regulamento disponível em
www.sicredipioneira.com.br/fundosocial

INSCRIÇÃO DO PROJETO
As inscrições acontecem de

24 janeiro a 11 de março,
exclusivamente pelo site
www.sicredipioneira.com.br/fundosocial
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1º PASSO:

2º PASSO:

Acesse a ferramenta
com o CNPJ e número
da conta da entidade.

Nesta tela será necessário atualizar os dados da entidade e do responsável
legal, clicando nas abas “DADOS GERAIS” e “RESPONSÁVEIS”. Caso as
informações cadastradas estejam incorretas, será necessário atualizar os
dados também na agência.

A qualquer momento, durante o cadastro do projeto, é possível solicitar o
apoio do helper, clicando no ícone com o ponto de interrogação.

Importante: apenas entidades sem fins
lucrativos e associadas da Sicredi Pioneira até
31/12/2021 podem apresentar projetos.
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3º PASSO:

4º PASSO:

Após atualizar os dados da entidade, será liberado o acesso ao painel
da ferramenta do Fundo Social com os botões abaixo. Para cadastrar
um novo projeto, clique em “PROJETOS”.

O primeiro passo será ler
e aceitar o regulamento.

Importante: leia com atenção todo
o regulamento. Temos mudanças
significativas nesta edição!
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5º PASSO:
Inicie o cadastro do projeto. O cadastro
está dividido em quatro etapas. É possível
salvar o projeto a qualquer momento e
continuar a inscrição posteriormente, contudo,
não é possível avançar as etapas sem o
preenchimento integral de cada tela.
*Clique em cima do número ao lado para
ser direcionado ao tópico desejado.

Dica: coloque todas
as informações em um
arquivo do word e depois
apenas cole na ferramenta.
A qualquer momento,
é possível consultar o
regulamento ou o manual
clicando nos links da tela.
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1

2

3

Nome ou título
do projeto

Segmento

Classificação

Selecione o segmento
principal que o projeto
irá contemplar.
Não é o segmento
da entidade.

Se o projeto acontece o ano todo e o objetivo é
solicitar recurso para custear parte deste projeto,
selecione “Projeto Contínuo”. Caso o projeto
somente ocorra mediante o recurso solicitado ao
Fundo Social, selecione “Projeto Esporádico”.

Pense em um nome curto
e que expresse o objetivo
principal do projeto.
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4

Descrição
do projeto
Descreva o objetivo macro do projeto e
o que se espera ao realizá-lo. Procure
descrever qual a sua finalidade, como
e quando ele será desenvolvido, como
será selecionado o públivo-alvo do
projeto e como a entidade identificou a
potencialidade deste projeto. O Fundo
Social almeja que o público do projeto se
aproprie das ações de modo que eles se
tornem sujeitos de transformação e não
apenas beneficiários passivos. Utilize este
espaço para contextualizar a realização do
projeto levando em consideração todos os
critérios e subcritérios que serão aplicados
nas duas etapas de avaliação.

Dicas:
1) o objetivo de um projeto educacional
não é, por exemplo, a compra de
brinquedos. É o desenvolvimento
motor e cognitivo, a sociabilização,
entre outros fatores e, para alcançar o
objetivo, a entidade necessita adquirir
um brinquedo.

Um projeto é uma ação
planejada, estruturada
em objetivos, resultados
e atividades baseados em
uma quantidade limitada
de recursos.

2) o objetivo de um grupo cultural,
por exemplo, não é adquirir trajes. É
a manutenção da cultura, é despertar
o interesse nas crianças e jovens a
manterem o legado dos antepassados,
entre outros, sendo o traje um objeto
que irá incentivar/promover a realização
do objetivo.
3) o objetivo de uma escolinha de
futebol não é, por exemplo, a compra
de equipamentos esportivos. É o
incentivo à coletividade, a prática
de atividades físicas, o trabalho em
equipe e, para isso, necessitam dos
equipamentos.
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Se quiser saber mais sobre os Objetivos
do Desenvolvimento Sustetável, acesse:
https://sicrediesmurfs.com.br/

5
Impactos sociais do projeto
Contextualize neste campo quais são os impactos sociais desejados ao final do
projeto. Existem diversas ferramentas para avaliação de impacto, mas inicie da
forma mais simples:

Contexto atual

Ações realizadas
pelo projeto

Impacto social

O impacto social é o meio de transformação que se almeja com o projeto. Ele é o
efeito da ação do projeto, mas, para existir impacto, é preciso ter transformação
no público-alvo.

6
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
Selecione quais Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) o
projeto atende. Os ODS são 17 objetivos globais estabelecidos pela
Assembleia Geral das Nações Unidas e que compõem uma agenda
mundial para a construção e implementação de políticas públicas que
visam o desenvolvimento sustentável da humanidade até 2030.

10

7

8

Localização de
abrangência do
projeto

Descrição da
contrapartida

Informe os municípios ou bairros no qual o
projeto será desenvolvido ou de onde provém
o público do projeto. Lembre-se que apenas
os projetos desenvolvidos dentro da área de
atuação da Sicredi Pioneira, ou com público
da área de atuação, podem ser custeados com
recursos do Fundo Social.

Descreva como será a contrapartida de
20% sobre o valor solicitado ao Fundo
Social.

O objetivo da
contrapartida é
envolver a entidade
no desenvolvimento/
execução do projeto.

Exemplo:
• A entidade custeará com recurso próprio
parte do orçamento apresentado?
• A contrapartida será em serviço
voluntário? Quem fará o serviço, quantas
horas estimadas?
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9

10
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Outros
patrocinadores

Endereço onde
o projeto será
executado

Número de
pessoas
beneficiadas

Se o projeto não acontece na entidade,
informe aqui onde ele ocorre. Se ele
ocorre em espaços privados, justifique.

Informe apenas o número de pessoas
beneficiadas diretamente pelo projeto.

Informe o nome de outros patrocinadores
ou apoiadores deste projeto, caso ele
aconteça há mais tempo.

Na prestação de contas
o número de pessoas
beneficiadas deverá ser
comprovado.
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Valor solicitado
ao Fundo Social

Valor total
do projeto

Observe que o valor mínimo do projeto
deve ser de R$ 2.000,00. Caso opte por
inscrever dois projetos, o somatório deles
deverá ser de no máximo R$ 12.000,00.

Informe o valor total do projeto,
prevendo a contrapartida de
20% da entidade sobre o valor
solicitado ao Fundo Social.

Exemplo:
Se solicitado ao Fundo Social R$ 12.000,00,
a contrapartida mínima será R$ 2.400,00.
Desta forma,o valor mínimo total do projeto
será de R$ 14.400,00.

Exemplo de cálculo da contrapartida:
Supondo orçamento total de R$ 6.966,00:
O que a maioria faz: R$ 6.966,00 – 20%:
Solicitam ao Fundo Social R$ 5.572,80
O que diz o regulamento (20% sobre o valor
solicitado ao Fundo Social): R$ 5.805,00 +
20% = R$ 6.966,00
Fazendo o cálculo “ao contrário” a entidade
deixa de solicitar, neste exemplo, R$ 232,20
ao Fundo Social.

Atenção: O valor total do
projeto deverá ser o somatório
dos orçamentos apresentados.
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6º PASSO:
Ao preencher todos os itens, clique em
“AVANÇAR PARA ETAPA 2”. Nesta etapa será
necessário cadastrar o responsável pelo projeto.
Portanto, preencha todos os campos e depois
clique em “ADICIONAR RESPONSÁVEL”. No
campo “telefone” coloque, preferencialmente, um
número de celular, pois facilita a comunicação
pelo whatsapp. Esta(s) pessoa(s) receberá(ão) as
comunicações oficiais do Fundo Social.

Cadastre pessoas com
vínculo com a entidade,
mas que saibam responder
pelo projeto. Todas as
pessoas cadastradas nesta
etapa receberão os e-mails
automáticos gerados pela
ferramenta em cada fase do
Fundo Social.
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7º PASSO:
Inseridos todos os responsáveis, clique em “AVANÇAR
PARA A ETAPA 3”. Nesta etapa, informe as datas estimadas
das principais atividades do projeto. Se o projeto for
contínuo, informe quando ele inicia. A cada data inserida,
clique em “ADICIONAR CRONOGRAMA”. Lembre-se de
que a entidade só fica autorizada a iniciar o projeto com
recursos do Fundo Social quando o valor for creditado na
conta, cuja previsão é a primeira quinzena de junho.

Exemplo de um projeto contínuo
09 de MARÇO de 2022

01 de JULHO de 2022

Início do projeto com as
aulas de reforço.

Aquisição dos jogos
pedagógicos.

02 de AGOSTO de 2022

10 de DEZEMBRO de 2022

Início das aulas com
recursos do Fundo Social.

Término das aulas
de reforço.

15 de DEZEMBRO de 2022

Avaliação dos resultados do projeto com análise
do impacto das aulas sobre os alunos atendidos.

Esteja ciente de que se o
projeto acontece o ano todo,
com o recurso do Fundo
Social, somente podem ser
custeadas despesas após o
recebimento do recurso.
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8º PASSO:

Exemplo de orçamentos aceitos:

Inseridas todas as datas, clique em “AVANÇAR
PARA A ETAPA 4”. Nesta etapa, é obrigatória a
inclusão de orçamentos referente ao valor solicitado
ao Fundo Social e referente a contrapartida da
entidade. Fotos do projeto e da entidade são
opcionais e são necessários se forem relevantes
para a análise do projeto.

Algumas observações:
• Podem ser inseridos quantos orçamentos
forem necessários, contudo, só é necessário
um orçamento para cada produto que deseja
comprar ou serviço que deseja contratar.
• É necessário inserir orçamentos referente o
valor solicitado ao Fundo Social e à
contrapartida, mesmo a contrapartida sendo
em serviço voluntário ou através de outros
parceiros.
• São aceitos arquivos do word, excel, jpg e no
formato PDF. Cada arquivo pode ter até 10MB.
• São aceitos orçamentos via e-mail (PDF do
e-mail) ou assinados pelo fornecedor. Não
serão aceitos orçamentos escritos a punho.
• Todas as despesas deverão ser comprovadas
com notas fiscais em nome da entidade ou
RPA’s, na prestação de contas.
• Uma tabela no word ou excel com os valores
não é um orçamento:
Item

Valor

Bolas

R$ 200,00

Uniformes

R$ 1.000,00

Instrutor

R$ 600,00
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9º PASSO:

10º PASSO:

Inseridos todos os arquivos, é possível salvar o projeto e revisá-lo
novamente em outro momento ou enviá-lo para análise da Sicredi Pioneira.
Ao clicar em “SALVAR E ENVIAR O PROJETO”, não será mais possível
editá-lo. Portanto, certifique-se de que todas as informações e orçamentos
foram inseridos.

Ao clicar em “SALVAR E ENVIAR O PROJETO”, aparecerá o número de
protocolo do projeto. Automaticamente, a ferramenta enviará um resumo do
projeto, com o número de protocolo, para o e-mail informado como responsável.
Caso não visualize o número de protocolo ou não receba o e-mail com o resumo
do projeto, ele pode não ter sido enviado.
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DICAS PARA
ESCRITA DE
PROJETOS
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• Antes de colocar a mão na massa: pense bem quais são as
necessidades do projeto e faça uma lista do que é fundamental as
pessoas saberem para conhecerem o projeto. Tente ir riscando o que
é supérfluo e deixe somente o que é mais importante.
• Ao escrever a descrição, procure responder objetivamente
as seguintes perguntas, formando um texto completo (não em
formato pergunta-resposta): O que é o projeto? Por que ele precisa
ser desenvolvido/qual é a sua finalidade? Como ele será desenvolvido?
Quando ele será desenvolvido? Quem será impactado pelo projeto?
Quem vai desenvolver? Quantas pessoas vão ser impactadas e
quantas vão desenvolver o projeto? Onde ele será desenvolvido?
• Explore frases curtas.
• Evite uso de adjetivos – eles não acrescentam e nem convencem.
• Evite começar a frase com gerúndios, pois eles tendem a deixar a
frase muito vaga. Use verbos no presente.
• Cuidado com a repetição de palavras.

• Recomendamos não inserir referências bibliográficas no projeto, pois elas
podem mais confundir do que apoiar na clareza do que se quer.
• Após escrever, sugerimos que você entregue para alguém que não
conheça o projeto ler e dizer o que entendeu.
Se a pessoa não entendeu, você ainda consegue ajustar. Esse investimento
de tempo para realizar isso vale a pena: assim conseguiremos entender de
forma mais clara o que você gostaria de realizar com seu projeto.
• Quanto mais claro e objetivo você for, maior serão as chances dos
coordenadores de núcleo entenderem bem a proposta e, consequentemente,
aprovarem seu projeto.
• Lembre-se: cada palavrinha tem força! O que ela significa para você, pode
não ser a mesma coisa para outra pessoa.
Por isso, vale a pena olhar palavra por palavra que estiver escrita na
descrição do projeto. Tem alguma palavra que dê margem para uma dupla
interpretação? Uma palavra difícil? Substitua.
• Um dos principais valores da Sicredi Pioneira RS é a simplicidade. Seja
simples e direto na sua comunicação.
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EDIÇÃO DO
PROJETO
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1º PASSO:

2º PASSO:

Se o projeto foi apenas salvo e não enviado, acesse a ferramenta com o número
da conta e CNPJ. Clique em “PROJETOS”. Após, clique no nome do projeto
cadastrado anteriormente e que está com o status “PROJETO EM DIGITAÇÃO”.

Ao clicar na opção “EDITAR”, é possível refazer todos os passos da
inscrição do projeto. Também está disponível a opção de “EXCLUIR”
este projeto. Lembre-se de enviar o projeto ao final da edição.
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3º PASSO:
Ao terminar a edição e enviar o projeto,
aparecerá o número de protocolo do projeto.
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COPIANDO
UM PROJETO
INSCRITO EM
OUTROS ANOS
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1º PASSO:

2º PASSO:

Na tela inicial, clique em “PROJETOS”. Caso já tenha inscrito algum projeto,
este aparecerá conforme exemplo abaixo. Para verificar os projetos inscritos
em outros anos, clique no botão indicado.

É possível pesquisar o projeto pelo ano inscrito, selecionando o ano no
campo “DIRETRIZ”, ou olhando todos os projetos listados abaixo dos
campos de busca.
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3º PASSO:

4º PASSO:

Ao final da lista, puxe a barra de rolagem horizontal para a direita até
aparecerem as opções abaixo. Identificado o projeto que deseja copiar,
clique em “COPIAR”.

Depois de clicar em “COPIAR”, a ferramenta irá abrir o
projeto para a edição e conferência das informações nas
mesmas etapas descritas para a inscrição de projetos.
Será necessário conferir as informações, completar o que não
foi copiado, inserir os responsáveis, o cronograma e anexar
novamente os orçamentos. Feito isso, o projeto poderá ser
enviado para análise do Fundo Social.
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AVALIAÇÃO
DO PROJETO
COM BASE EM
CRITÉRIOS
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Todos os projetos são
avaliados em duas etapas,
nas quais serão conferidos
até 50 pontos.
Na primeira, a avaliação é
realizada pela Comissão de
Habilitação, composta pela
Gerência de Relacionamento
da Sicredi Pioneira.
Nesta etapa o projeto é
avaliado quanto aos critérios
do regulamento e são
atribuídas notas de 0 (zero)
a 5 (cinco) para 7 (sete)
critérios.

Cada critério,
possui 3 (três)
subcritérios para a
definição da nota.

Critério

Descrição

Subcritérios

Peso da
nota

Pontuação
máxima

Segmentos
prioritários do Fundo
Social

As ações e despesas do projeto estão
relacionados à educação, cultura ou esporte
inclusivo e estimulam o desenvolvimento de
atividades/formação de pessoas

Atividades previstas estão dentro das áreas (2) Despesas previstas estão
correlacionadas às áreas (2) Prevê a contratação de profissionais para o
desenvolvimento de atividades (1)

2

10

Inovação, criatividade
e originalidade

O projeto gera novas experiências, é inovador,
traz um diferencial, desenvolve novas
possibilidades e aguça a participação do
público

O projeto é inovador (2) Possibilita o desenvolvimento intelectual/criativo
dos participantes (2) Desenvolve/explora a área com originalidade (1)

2
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Legado e perspectiva
de continuidade das
ações do projeto

O projeto possui capacidade de deixar um
legado para esta e próximas gerações. As
ações são relacionadas ao objeto do projeto e
desenvolve agentes de transformação por meio
da cultura do empreendedorismo

Legado positivo para esta e próximas gerações (2) possibilita ações a
partir do projeto (2) incentiva o empreendedorismo (1)

1,5

7,5

Impacto Social

O projeto tem potencial para gerar um impacto
positivo na comunidade, gera engajamento
e possui métricas de impacto social claras e
mensuráveis

Impacto social positivo na comunidade (2) Os resultados e impactos do
projeto são mensuráveis (2) Gera engajamento na comunidade em que
atua (1)

1,5

7,5

Aderência aos ODS

Projeto atende uma ou mais iniciativas da
Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, promovendo o desenvolvimento
com igualdade em busca de melhor qualidade
de vida

Projeto busca o desenvolvimento de pessoas com igualdade e
sustentabilidade (2) Projeto atende um ou mais ODS (2) O projeto
melhora a qualidade de vida das pessoas (1)

1

5

Inclusão social

O projeto prevê a inclusão de pessoas de
baixa renda ou em situação de vulnerabilidade,
oportuniza a diversidade de gêneros e reduz a
desigualdade social

Participação gratuita e aberta (2) Possibilita o desenvolvimento de
pessoas em vulnerabilidade social (2) Reduz a desigualdade social (1)

1

5

Gestão
administrativa/
financeira do projeto

O proponente possui gestão administrativa e
financeira eficiente. O projeto está alinhado
com as práticas de negócios conscientes e é
sustentável economicamente.

Percebe-se gestão administrativa eficiente através da apresentação de
orçamentos e descrição de todas as etapas solicitadas no regulamento
(2) Orçamentos condizentes com a realidade (2) Projeto gera/incentiva
criação de empregos locais ou aquisição de produtos com fornecedores
da área de atuação da Sicredi Pioneira RS (1)

1

5
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EXEMPLO
Critério: Segmentos prioritários do Fundo Social.
Se as atividades previstas no projeto estão dentro das áreas educação, cultura ou
esporte inclusivo, o projeto ganha nota 2 (dois).
Se as despesas previstas estão correlacionadas à uma ou mais áreas ganha nota 2
(dois).
Se o projeto prevê a contratação de profissionais para o desenvolvimento de
atividades ganha nota 1 (um).
Ou seja, se neste critério o projeto atende os 3 (três) subcritérios ganha nota 5
(cinco). Essa nota será multiplicada pelo peso da nota, que neste caso é 2 (dois).
Portanto, neste critério, o projeto conquista 10 (dez) pontos.

Cada critério,
possui 3 (três)
subcritérios para a
definição da nota.
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Os projetos habilitados
seguem para a etapa
de seleção pelos
Coordenadores de Núcleo.
Os projetos agora serão
avaliados por Município e não
mais por agência, no qual são
avaliados quanto a relevância
da entidade e impacto do
projeto na comunidade.
Os Coordenadores de Núcleo
também avaliam os projetos
e as entidades com base em
2 (dois) critérios, atribuindo
notas de 0 (zero) a 10 (dez).

Descrição

Subcritérios

Peso da
nota

Pontuação
máxima

Relevância da
entidade para a
comunidade

A entidade é atuante e possui um papel
importante no desenvolvimento da comunidade

A entidade é atuante na comunidade (3), a entidade desenvolve outros
projetos sociais relevantes na comunidade (3), a atuação da entidade
busca resolver algum problema social (2), a participação do público na
entidade é aberta e acessível a todos (2).

2,5

25

Importância
do projeto na
comunidade

O projeto possui a capacidade de multiplicar
ideias ou ações na comunidade ou público
atingido

O projeto busca o envolvimento da comunidade (3), o projeto possui
impacto social positivo no público atingido (3), o projeto supre uma
necessidade da comunidade (2), o projeto proporciona o desenvolvimento
pessoal do público atingido (2).

2,5

25

Critério

EXEMPLO
Critério: Relevância da entidade para a comunidade.

Cada critério,
possui 4 (quatro)
subcritérios para a
definição da nota.

Se a entidade é atuante na comunidade o projeto recebe nota 3 (três).
Se a entidade desenvolve outros projetos sociais relevantes na comunidade recebe
nota 3 (três).
Se a atuação da entidade busca resolver algum problema social recebe nota 2 (dois)
e se a participação do público na entidade é aberta e acessível a todos recebe nota 2
(dois).
Ou seja, se neste critério o projeto atende os 4 (quatro) subcritérios ganha nota 10
(dez). Essa nota será multiplicada pelo peso da nota, que neste caso é 2,5 (dois e
meio). Portanto, neste critério, o projeto conquista 25 (vinte e cinco) pontos.

Importante: A inscrição
do projeto não garante
a sua aprovação e,
consequentemente, não
garante a liberação de
recursos para o projeto.

Após a avaliação dos Coordenadores de Núcleo, somam-se os dois resultados e
obtém-se a nota final para auxiliar na definição do valor do projeto.
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ACOMPANHANDO
O STATUS DO
PROJETO

30

Ao acessar a ferramenta do Fundo Social e clicar em “PROJETOS”,
constam as informações sobre o status do projeto.

STATUS POSSÍVEIS:
• Projeto em digitação: Projeto ainda não foi enviado para análise.
• Projeto em avaliação: Projeto sendo analisado pela Comissão de
Habilitação.
• Projeto Habilitado: Projeto foi habilitado pela Comissão de
Habilitação e segue para a próxima fase de análise e contemplação
pelos Coordenadores de Núcleo.
• Projeto Não Habilitado: Projeto foi inabilitado pela Comissão de
Habilitação e não segue para a próxima fase de análise.
• Projeto Contemplado: Projeto foi selecionado como prioritário para
2022 e receberá os recursos informados nesta fase.
• Projeto Não contemplado: Projeto não foi considerado prioritário
para 2022 e não receberá recursos do Fundo Social.
• Projeto Finalizado: Prestação de contas está aprovada e a entidade
apta a inscrever um projeto em 2023.

Ao clicar sobre o projeto, é possível consultar as avaliações do projeto.
No exemplo abaixo, ao clicar sobre o projeto contemplado, fica
visível a opção “DETALHES”. Ao clicar em “DETALHES”, constará a
justificativa da fase de habilitação e de contemplação.
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DILIGÊNCIAS
DO PROJETO
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A qualquer momento, a partir do envio do projeto, a
entidade poderá receber uma diligência. Durante
a análise dos projetos, por exemplo, poderão
ser solicitadas mais informações. Caso faltem
dados para a análise, será enviado um e-mail ao
responsável do projeto com as orientações do
que precisa ser inserido no campo diligências.

1º PASSO:
Acesse a ferramenta com o número da
conta e CNPJ e clique em “diligências”.

Atenção: uma diligência poderá
ser cadastrada a qualquer
momento a partir do envio do
projeto. O prazo para anexar os
documentos solicitados é de 5
(cinco) dias úteis.
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2º PASSO:

3º PASSO:

Clique na diligência e confirme o que precisa ser informado ou anexado no projeto.
Fique atento ao prazo da resposta!

Clique em “RESPONDER”. Aparecerá a opção de escrever uma resposta e anexar
arquivos. Inseridos todos os arquivos, clique em “ENVIAR RESPOSTA”. Depois de
clicar em “ENVIAR RESPOSTA”, não é mais possível editar ou inserir outros
arquivos.
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INSERÇÃO
DA ATA
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Para cadastrar a ata de recebimento dos
recursos, acesse o site com o número da conta
e CNPJ da entidade. Sugere-se a elaboração de
uma ata exclusiva deste assunto.

DICA DE ATA:
Aos xxxxxx dias do mês de xxxxx de 2022, a diretoria da
xxxxx(nome da entidade), reuniu-se nas dependências da xxxxxx
para deliberar sobre o recebimento do recurso do Fundo Social da
Sicredi Pioneira.

A ata deverá ser anexada até
o dia 31 de julho de 2022.

A xxxxx(nome da pessoa) comunicou aos demais que a entidade foi
contemplada com o projeto xxxxx(nome do projeto), com o valor de
R$ xxxxxx, que será creditado na conta da entidade até a primeira
quinzena de junho. Como contrapartida, a entidade xxxx (mencionar
como será a contrapartida).
A diretoria compromete-se com a correta aplicação dos recursos,
conforme descrito no projeto inscrito no Fundo Social, sendo que
sua implantação acontecerá até 31 de dezembro de 2022. Sem mais
nada a acrescentar, lavrou-se a presente ata com a assinatura dos
membros da diretoria presentes.
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1º PASSO:

2º PASSO:

Clique em “ATAS”.

Clique sobre o projeto contemplado e então insira os arquivos digitalizados
ou foto da ata. Após inseridos os arquivos, clique em “ENVIAR”. Depois de
enviado, não será possível anexar novamente os arquivos neste campo.

Importante: A cópia da ata poderá ser simples, sem
necessidade de autenticação em cartório. Contudo,
a ata deve ser assinada pelos membros da entidade
que participaram da reunião. No caso de reuniões
virtuais, é necessário anexar print da tela da reunião.

Quando a ata for analisada pelo Fundo Social, o responsável cadastrado
receberá uma notificação por e-mail. Quando aprovada, estará liberado para
inserção dos documentos relativos à prestação de contas.
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PRESTAÇÃO
DE CONTAS
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1º PASSO:

2º PASSO:

Clique em “COMPROVAÇÕES”.

Clique sobre o projeto contemplado e insira os documentos solicitados.

1

2

3

O prazo para inserção dos documentos é 31 de
janeiro de 2023, porém, a execução do projeto e,
consequentemente, aplicação do recurso, deve
ser até 31 de dezembro de 2022.

39

Se precisar de ideias de como
mensurar o impacto social do
projeto, as 169 metas dos 17
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável podem auxiliar.
Saiba mais neste link:
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/

1

2

Relatório de Execução
do projeto

Fotos do
projeto

Anexe aqui um relatório de como foi a execução do projeto.
Procure relatar se todos os objetivos previstos na inscrição
do projeto foram atingidos, bem como o público beneficiado.
Apresente neste relatório como foi avaliado e mensurado
o impacto social do projeto. Avaliar e mensurar o impacto
social, significa verificar e demonstrar se a finalidade do projeto
foi cumprida. Representa avaliar que o projeto ajudou ou está
ajudando na resolução de um problema social.

Sugere-se inserir
todas as fotos em um
documento de texto,
cronologicamente,
com as explicações
necessárias e anexar
esse documento
convertido em PDF.

40

3
Notas Fiscais
Anexe todas as notas fiscais ou RPA’s
do projeto, inclusive referente a
contrapartida de 20% da entidade. A
comprovação da contrapartida, caso
executada por voluntários deverá ser
com declaração do trabalho e horas
prestadas ao projeto. No caso de
doações, termos ou recibos de doação.

É possível anexar arquivos a qualquer
momento, salvar e continuar inserindo
arquivos em outro momento, ao clicar em
“SALVAR”. Quando todos os arquivos
estiverem inseridos, clique em “SALVAR E
ENVIAR”, para encaminhar a documentação
para análise do Fundo Social.

Lembre-se de que, a
qualquer momento, poderá
ser encaminhado ao
e-mail do responsável uma
diligência sobre a prestação
de contas e o prazo de
resposta é de 5 (cinco) dias
úteis.

Quando a análise da prestação de contas for
finalizada, o responsável cadastrado receberá
uma notificação por e-mail.
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FINALIZAÇÃO
DO PROJETO
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Quando, ao acessar o
site, constar “PROJETO
FINALIZADO”, a prestação
de contas do projeto estará
aprovada e a entidade já
pode pensar em um projeto
para 2023.
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(54) 99102-7147
fundosocial@sicredipioneira.com.br
/sicredipioneiraoficial
/sicredipioneirars

