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Olá, tudo bem? Eu sou o Fundo Social da 
Sicredi Serrana RS/ES! No meu RG, consta o 
ano de 2018 como o do meu nascimento. Fui 
idealizado pelos associados da cooperativa 
com a finalidade de somar a outros programas 
da Serrana que fortalecem o compromisso 
com a comunidade, desenvolvendo-a através 
da prosperidade coletiva.

Sobre a origem e distribuição dos recursos

Minha missão é viabilizar, através de recursos financeiros, projetos desenvolvi-
dos por entidades sem fins lucrativos. Para que eu possa cumprir com este obje-
tivo, anualmente, recebo 2% (dois por cento) das sobras líquidas do exercício do 
ano anterior da cooperativa, conforme está estabelecido no Estatuto Social.
O valor que corresponde a este percentual será rateado, em 2023, entre os muni-
cípios da área de atuação da Serrana no Rio Grande do Sul (RS), na seguinte pro-
porção:
- 15% - rateado de forma igualitária entre todos os 23 municípios no RS;
- 50% - rateado pelo número total de associados de cada município;
- 35% - rateado a partir do resultado líquido que a agência (ou agências) do mu-
nicípio geraram.

Observação: caso, no final da edição 2023 do Fundo Social, restar algum recurso, 
este será somado ao valor destinado à próxima edição do programa (2024).



Sobre o regulamento e seus objetivos

Para que os recursos que eu administro sejam investidos de forma justa, alinha-
da ao propósito de construir juntos sociedades mais prósperas, tenho algumas 
regras para compartilhar com vocês.

1.1 Entidades que podem inscrever-se no Fundo Social
Antes mesmo de pensar no projeto, é importante verificar se a entidade atende 
os requisitos abaixo:
a. estar legalmente constituída;
b. ser pessoa jurídica sem fins lucrativos;
c. ter, no mínimo, um ano de registro do CNPJ e finalidade educacional, cultural, 
social, assistencial ou esportiva (com cunho social voltado a iniciativas que 
visam o desenvolvimento de pessoas), expressa no estatuto social;
d. estar adimplente com a cooperativa;
e. ser referência para a comunidade e contar com dirigentes reconhecidos local-
mente pela sua idoneidade;
f. ter aprovada a prestação de contas dos recursos recebidos em anos anterio-
res, no caso de participação em outras edições do programa;
g. não pertencer a/ou fomentar ações de caráter político partidário.
Para fins administrativos, a entidade que tiver o seu projeto contemplado preci-
sará associar-se à Sicredi Serrana (caso ainda não seja!) em até 30 dias após o 
recebimento do aviso de contemplação.

1.2 Responsabilidades da entidade
Também é importante que a entidade reflita sobre as suas responsabilidades no 
decorrer da edição 2023 do programa e do quanto está disposta e disponível 
para:
a. verificar quais são as suas necessidades e elencar aquela que se enquadra no 
modelo de projeto que pode ser inscrito no Fundo Social.
b. viabilizar a execução do projeto contemplado possibilitando a inclusão de 
todos os usuários.
c. promover a execução e manutenção do projeto dentro dos prazos estabeleci-
dos.
d. prestar contas do valor recebido na forma integral e dentro dos prazos esta-
belecidos, conforme proposto no projeto.
e. ler, preencher e assinar o termo de responsabilidade, bem como de uso da 
imagem (para as entidades que optarem pela produção e envio do vídeo), que 
está localizado no site do programa, na aba Downloads.



a. Educação 
Exemplos de projetos: investimen-
tos em educação; formação; mate-
riais didáticos e ações voltadas à 
melhoria da formação educacional 
coletiva, em seus diferentes níveis e 
contextos, transcendendo escolas, 
universidades ou sistemas educa-
cionais.
b. Cultura
Exemplos de projetos: atividades 
coletivas que desenvolvam o teatro, 
a música, a dança e a arte.
c. Meio ambiente
Exemplos: projetos destinados à 
promoção da educação ambiental e 
sustentável, recuperação da fauna e 

Os recursos do Fundo Social não poderão ser utilizados para: 
a. patrocínios; 
b. promoção ou venda de produtos e/ou serviços; 
c. compra de bebidas alcoólicas e/ou fogos de artifício; 
d. pagamentos de eventos e/ou de aluguel; 
e. promoção de jogos de azar; 
f. benefício individual de colaboradores, dirigentes, voluntários ou qualquer outra 
pessoa ligada ou não à entidade que teve o projeto selecionado, devendo ser aplicados 
exclusivamente para benefício da coletividade (público alvo) do projeto selecionado.

PA
RA LEMBRAR SEMPRE  . 

1.3 Projetos que poderão ser contemplados

Um projeto visa transformar ideias em ações que 
possam potencializar o desenvolvimento humano 
em todas as idades, bem como, solucionar pro-
blemas e atender as necessidades da entidade.

Somos guiados pelos Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) da ONU em conjunto 
com os sete princípios do Cooperativismo, eles 
são os nossos direcionadores! Em razão disso, 
poderão ser inscritos projetos que desenvolvam 
ações nas seguintes áreas:

Se você chegou até 
aqui, é porque enten-
de que tem condições 
de embarcar comigo 
nesta jornada      . 
Então, vamos às 
informações sobre  
os projetos!

flora, preservação e conservação dos 
recursos naturais.
d. Saúde coletiva e desenvolvimen-
to social
Exemplos: projetos que objetivam 
educar para diminuir riscos à saúde 
coletiva, promover a vida saudável e 
o desenvolvimento social.
e. Protagonismo e empreendedoris-
mo
Exemplos de projetos: qualificação 
técnica, através da educação, que 
promova o desenvolvimento econô-
mico e social com iniciativas que pos-
sibilitem o desenvolvimento do 
mundo do trabalho.



1.4 Número de projetos que a entidade pode inscrever, limites de valores e 
outros critérios
a. Cada entidade poderá inscrever um único projeto;
b. Serão aceitos projetos com valor de aporte por parte da cooperativa de até R$ 
12 mil. Se o valor do projeto ultrapassar o máximo previsto, a entidade deverá 
comprovar que tem recursos próprios para a sua viabilização - através de extra-
to bancário ou declaração na qual conste a forma como arrecadará o valor para 
que o projeto seja executado em sua totalidade;
c. O projeto contemplado será atendido integralmente, conforme valor solicita-
do, desde que respeitado o limite de R$ 12 mil;
d. O projeto poderá ser devolvido à entidade até duas vezes para ajustes ou 
esclarecimentos, conforme necessidade da Comissão de avaliação. As devolu-
ções serão enviadas para o e-mail cadastrado e a entidade terá o prazo máximo 
de cinco dias úteis para responder através do site. Caso não haja resposta, ou a 
entidade retorne sem as informações solicitadas, o projeto será automatica-
mente desclassificado;
e. O projeto descritivo poderá ser acompanhado de um vídeo de até cinco minu-
tos explicando a ação que será desenvolvida pela entidade. Este vídeo, que será 
opcional, contribuirá com o entendimento das pessoas que avaliarão os proje-
tos.

NOTA: Os vídeos carregados no site do Fundo Social poderão ter até dois minutos 
de duração, se ultrapassar esse tempo poderá ser carregado no YouTube da enti-
dade e o seu link colado no site do programa no campo indicado. O vídeo deverá 
ser acompanhado de documento autorizando o uso das imagens – este docu-
mento estará disponível no site do Fundo Social, aba Download.

1.5 A inscrição dos projetos

www.sicrediserranars.com.br/fundosocial/,      
no período de 20/02/2023 até 10/04/2023.
b. A entidade deverá preencher os dados soli-
citados na plataforma para fazer o cadastro 
(se a entidade participou de edições anteriores 
do Fundo Social, poderá usar o mesmo login e 
senha cadastrados e somente atualizar os 
dados necessários);

Para não ficar de fora 
do Fundo Social 2023, 
fique atento(a) ao 
prazo de inscrição! 
Ao inscrever o proje-
to, a entidade concor-
da com todos os itens 
deste regulamento!

a. A inscrição deverá ser realizada através do site: 



c. Também deverá preencher as informações solicitadas sobre o projeto (identi-
ficação, justificativa, objetivos, estratégias, planilha orçamentária, cronograma 
de execução e acompanhamento e as formas de como fará o monitoramento do 
projeto);
d. É obrigatório, e de responsabilidade da entidade participante, o anexo de um 
orçamento na plataforma. Se desejar, a entidade pode anexar um segundo orça-
mento para referência de preço, de forma opcional.
e. E, por fim, enviar o projeto para análise.

1.6 Dicas
a. Orce itens de melhor custo-benefício para a soli-
citação do recurso.
b. Priorize a compra de itens na região de atuação 
da Sicredi Serrana RS/ES.
c. Planeje toda a execução do projeto antes da ins-
crição para não perder os prazos das próximas 
fases;
d. Deixe claro o objetivo do projeto e quais serão os 
seus benefícios;
e. A entidade será a única responsável pela veraci-
dade do projeto e documentos encaminhados, 
isentando a Sicredi Serrana RS/ES de qualquer res-
ponsabilidade civil ou penal, inclusive no que tange 
aos compromissos e encargos de natureza traba-
lhista, previdenciária, fiscal, intelectual (direito au-
toral);
f. A inscrição do projeto não garantirá a sua aprova-
ção e, consequentemente, a liberação dos recursos 
solicitados.

1.7 Critérios para a contemplação dos projetos
Após a etapa de inscrição, o Comitê especialista fará a análise dos projetos com 
base neste regulamento. 
Os projetos que não estiverem de acordo com o regulamento serão desclassifi-
cados e não seguirão para as próximas fases. Caso o projeto for desclassificado, 
a informação será enviada para o e-mail cadastrado pela entidade no site do 
Fundo Social.
Os projetos que atenderem a todos os requisitos do regulamento seguirão para 
a avaliação, que será composta por três etapas, conforme abaixo:



1 – Avaliação do Comitê especialista: o Comitê especialista será composto por 
profissionais da cooperativa diretamente envolvidos com o Fundo Social (time 
de Transformação Social e Sustentabilidade). Para esta fase, o Comitê pontuará 
os projetos a partir dos critérios abaixo:

Observação: Somente os projetos que obtiverem pontuação maior ou 
igual a 30 nesta etapa seguirão para a próxima fase.
A informação sobre a classificação para a etapa 2 ou a desclassificação 
do projeto será enviada para o e-mail cadastrado pela entidade no site 
do Fundo Social.

CRITÉRIO Pontuação Pontuação máxima 
no critério 

a. O projeto possibilita o desenvolvimento 
intelectual/criativo dos participantes. 

Sim 10 pontos 

10 pontos 

Não 5 pontos 

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

Sim 10 pontos 

10 pontos 

Não 5 pontos 

c. A entidade participou, através de um representante, da 
oficina de elaboração de projetos disponibilizada pela 
Cooperativa Sicredi Serrana RS/ES. 

Sim 10 pontos 

10 pontos 

Não 5 pontos 

d. O projeto prevê a inclusão de pessoas de baixa renda, 
oportuniza a diversidade e reduz a desigualdade. 

Sim 10 pontos 

10 pontos 

Não 5 pontos 

e. A entidade preencheu de forma clara todas as 
informações solicitadas na inscrição do projeto 
(identificação, justificativa, objetivos, estratégias, 
planilha orçamentária, cronograma de execução e 
acompanhamento e monitoramento do projeto). 

Sim 10 pontos 

10 pontos 

Não 5 pontos 

Total 50 pontos 

 



2 – Avaliação dos Coordenadores de Núcleo: na etapa 2, quem realizará a ava-
liação dos projetos serão os Coordenadores de Núcleo que representam os 
associados da Sicredi Serrana no município do qual a entidade faz parte. Para 
esta fase, os Coordenadores pontuarão os projetos a partir dos critérios abaixo:

3 – Avaliação pela agência (ou agências, dependendo do município): os proje-
tos poderão ser avaliados pelas agências do município ao qual a entidade per-
tence, a partir dos seguintes critérios:

A pontuação final do projeto será composta pela soma das avaliações e os pro-
jetos serão contemplados por ordem de nota até o limite de recurso disponível 
por município da área de atuação da Sicredi Serrana no Rio Grande do Sul, con-
forme exposto no início deste regulamento.
Caso dois projetos tenham a mesma pontuação, o critério de desempate será a 
quantidade de vezes que a entidade teve um projeto contemplado no Fundo 
Social. Entidades com menos projetos contemplados serão priorizadas para 
casos de desempate.

CRITÉRIOS Pontuação Pontuação máxima 
no critério 

a. A entidade é atuante na comunidade, 
desenvolve outros projetos, resolve 
outros problemas sociais e é acessível 
a todos. 

Sim 20 pontos 
20 pontos 

Não 10 pontos 

b. O projeto busca o envolvimento da 
comunidade, possui impacto social 
positivo no público atingido, supre   
uma necessidade da comunidade e 
proporciona o desenvolvimento 
pessoal do público atingido. 

Sim 20 pontos 

20 pontos 

Não 10 pontos 

TOTAL 40 

 

CRITÉRIOS Pontuação Pontuação máxima 
no critério 

a. A entidade é atuante na comunidade, 
desenvolve outros projetos, resolve 
outros problemas sociais e é acessível a 
todos. 

Sim 5 pontos 
5 pontos 

Não 2,5 pontos 

b. O projeto busca o envolvimento da 
comunidade, possui impacto social 
positivo no público atingido, supre uma 
necessidade da comunidade e 
proporciona o desenvolvimento pessoal 
do público atingido. 

Sim 5 pontos 

5 pontos 
Não 2,5 pontos 

TOTAL 10 

 



1.8 Liberação dos recursos
a. A liberação do recurso ocorrerá após o envio do Termo de Compromisso assi-
nado pelo responsável legal da entidade. O Termo está disponível na aba Down-
load no site do Fundo Social.
b. Na sexta-feira subsequente ao recebimento do Termo de Compromisso devi-
damente assinado, a cooperativa depositará o valor indicado no projeto na conta 
da entidade.
c. Os recursos serão liberados exclusivamente na conta de titularidade da enti-
dade proponente, mantida na Cooperativa Sicredi Serrana RS/ES.
d. A entidade é responsável por manter seu cadastro atualizado junto à agência 
em que possui a conta corrente, ciente de que o recurso referente ao projeto 
contemplado será creditado somente com os documentos devidamente atuali-
zados.

1.9 Prestação de contas
Após a conclusão do projeto, a entidade deverá realizar a prestação de contas no 
site do Fundo Social até o dia 31/10/2023. Para a prestação de contas, deverão 
ser anexados os seguintes itens:
Ata: a entidade contemplada deverá fazer constar em ata da sua diretoria o 
recebimento dos recursos, a finalidade e o comprometimento com a correta apli-
cação do valor recebido (modelo de ata disponível na aba Download do site do 
Fundo Social).
Notas fiscais ou recibos: as notas fiscais devem ser em nome e CNPJ da entidade 
contemplada e emitidas durante o período de execução do projeto. Para projetos 
com duração estendida, que acontecem durante mais de 4 meses (exemplo, con-
tratação de profissional para formações), deverá ser apresentado contrato de 
prestação de serviço com o prazo de duração e a forma de pagamento.
Fotos: as fotos servirão como evidências do projeto finalizado.

Para participar de edições futuras do Fundo Social, a entidade terá de 
realizar corretamente a prestação de contas do projeto contemplado. 
Caso a entidade não envie a prestação de contas completa, use o 
recurso para algo diferente do proposto no projeto ou não utilize o 
valor total, não poderá participar de edições posteriores do Fundo 
Social.
A Cooperativa poderá visitar e prestigiar as entidades contempladas 
junto com os Coordenadores de Núcleo. As visitas ocorrerão mediante 
agendamento.



2.0 Disposições finais
O Conselho de Administração da Cooperativa é o órgão responsável pela aprova-
ção e atualização deste regulamento.
O Comitê especialista, composto por integrantes da área de Transformação 
Social e Sustentabilidade, é responsável por fazer cumprir os itens deste regula-
mento, sendo soberano sobre a deliberação das decisões.
Em caso de extinção do Fundo Social, mediante aprovação em Assembleia Geral, 
os saldos remanescentes do Programa serão revertidos para o Fundo de Reser-
vas da Cooperativa.
A aceitação ao presente regulamento configura autorização expressa à Coope-
rativa para realização de consulta de dados da entidade e de seus dirigentes em 
órgãos restritivos e de proteção ao crédito.

As entidades contempladas poderão ser convidadas pela Cooperativa para 
apresentar o case do seu projeto gratuitamente.

2.1 Cronograma do Fundo Social 2023

Lançamento do FUNDO SOCIAL 2023 15/02/2023 

Inscrições no site De 20/02/2023 até 10/04/2023 

Análise dos projetos pelo Comitê especialista De 10/04/2023 até 30/04/2023 

Análise dos projetos pelos Coordenadores de 
Núcleo e pelas agências De 01/05/2023 até 31/05/2023 

Aviso de contemplação às entidades De 01/06/2023 até 30/06/2023 

Execução dos projetos De julho a outubro de 2023 

Prestação de contas Até 30/10/2023 

 

sicrediserrana.com.br sicrediserrana


