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REGULAMENTO DO FUNDO SOCIAL SICREDI COOPERAÇÃO RS/SC: 

                      O Consad da Sicredi Cooperação RS/SC em reunião no dia 26 de março de 

2021 e complementado na reunião do dia 22/04/2021, aprovou a destinação de recursos 

para o Fundo Social, que observará as definições contidas neste regulamento. 

 

a) Objetivo do Fundo Social: 

            Apoiar ações de interesse coletivo desenvolvidas na área de atuação da Sicredi 

Cooperação RS/SC. 

 

b) Fonte de recursos do Fundo Social: 

           O Fundo Social para o ano de 2021, no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil 

reais) será rateado para cada Agência na seguinte proporção: 

1)  30% igualmente entre as 13 agências = R$ 90.000,00; 

2)  20% pelo número de Associados da agência = R$ 60.000,00; 

3)  50% com base no Resultado Líquido do ano da agência = R$ 150.000,00. 

             A cada ano, do saldo remanescente das sobras do exercício anterior, a 

Assembleia Geral poderá deliberar pela destinação de novos valores ao Fundo Social. 

             Os recursos de cada agência não utilizados no próprio ano permanecerão 

disponíveis para utilização no ano seguinte. Caso a agência tenha apresentado resultado 

negativo, participará do rateio baseando-se somente nos percentuais 1 e 2, mencionados 

no item b. 

             Em municípios com mais de uma agência, os recursos serão somados formando 

um montante único para atendimento às entidades do município como um todo. 

 

c) Projetos que podem ser financiados pelo Fundo Social: 

     Os recursos do fundo se destinarão para: 

• Projetos Educacionais: investimentos em educação, formação, materiais didáticos, 

móveis, utensílios e melhorias de estruturas; 

• Projetos Culturais: atividades coletivas que desenvolvam a espiritualidade, o teatro, 

a música, a dança, a pesquisa, e seus respectivos materiais; 

• Projetos Esportivos Inclusivos: destinados a inclusão de jovens e adultos através 

da prática de esportes, aquisição de materiais, equipamentos para prática esportiva 

e contratação de instrutor; 

• Projetos de Sustentabilidade Ambiental: destinados a reciclagem, preservação, 

conservação e geração dos recursos naturais; 

• Projetos de Segurança: apoio às ações voltadas à segurança pública e ao bem-estar 

coletivo; 

• Projetos de Saúde: destinados a melhorias de infraestruturas e equipamentos 

voltados ao uso comum, desenvolvidos por entidades de saúde, clubes de serviço, 

lares de idosos e de crianças, e associações comunitárias; 

• Projetos de Inclusão Social: Ações que combatem a exclusão aos benefícios da 
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vida em sociedade, advindas de diferenças de classe social, educação, idade, 

deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos raciais. Exemplos de Projetos: 

Implantação de Cooperativas Sociais, adaptação de ambientes, palestras ou 

programas de conscientização. 

 

Nota: recursos do Fundo Social não podem ser utilizados para custear a realização de 

eventos ou atividades que não atendam o regulamento do Fundo Social. 

 

d) Critérios de enquadramento das Entidades beneficiadas: 

        Para encaminhar os projetos amparados com recursos do Fundo Social, as 

Entidades deverão reunir as seguintes condições: 

• Possuir CNPJ ativo, constituída sem fins lucrativos, Estatuto Social e/ou registro 

próprio; 

• Atuar em benefício da comunidade em que estão inseridas, cujo objeto social 

coincida com as áreas de interesse do Fundo Social; 

• Ser associada da Sicredi Cooperação RS/SC, pelo menos desde o exercício anterior 

da inscrição do projeto; 

• Estar adimplente a Cooperativa; 

• Ter idoneidade e reconhecimento comunitário na sua área de atuação (Entidades e 

seus dirigentes); 

• Não pertencer e/ou fomentar ações de caráter político partidário;  

• Em casos de pessoas físicas, estar registrada no CPF ativo, e o atendimento dos 

requisitos acima, no que couber. 

 

e) Projetos: 

    Os projetos deverão observar as seguintes premissas: 

• Deve ter como foco o atendimento à comunidade e à entidade, em uma ou mais 

áreas de interesse do Fundo Social;  

• Cada entidade poderá apresentar um projeto por ano, considerando que o limite 

máximo a ser destinado pelo Fundo Social é de até 10 salários mínimos por projeto 

e entidade; 

• A entidade deverá preencher a Proposta de Solicitação de Recursos fornecida pela 

Cooperativa;  

• As informações sobre o Fundo Social estarão disponíveis no site da Cooperativa;  

• É vedada a inscrição de projetos de instituições de ensino particulares através de 

Associação e Círculo de Pais e Mestres. 

 

f) Dos Prazos: 

    Devem ser observados os seguintes prazos: 

•  O prazo para inscrição dos projetos será entre 1º de maio a 1º de junho; 

•  O período de análise e aprovação dos projetos pelos Coordenadores de Núcleo, será    

até o dia 1º de julho de 2021; 

•  O prazo de retorno para as entidades sobre o status dos projetos contemplados, 

contemplados parcialmente ou não contemplados será até o dia 15 de julho de 2021; 
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•  A entrega dos documentos dos projetos contemplados ou contemplados parcialmente 

deverá ser até o dia 1º de agosto de 2021; 

•  O evento de apresentação dos projetos escolhidos, será no mês de agosto de 2021,  

em data e local a ser definido pela Sicredi Cooperação RS/SC;  

•  O crédito dos recursos referentes aos projetos escolhidos, que estiverem em 

conformidade com este regulamento, serão realizadas conforme descrição abaixo no 

íten “h” “III”;  

•  A utilização dos recursos recebidos deverá ser comprovada até o dia 15 de dezembro 

de 2021.  

 

g) Análise e aprovação dos Projetos: 

      A inscrição do projeto se dará através do site  

https://sicredicooperacao.com.br/fundosocial, preenchendo o formulário do Projeto e da 

Proposta de Solicitação de Recursos através do site da Cooperativa.  

     Os projetos que estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste 

regulamento, seguirão para a etapa de avaliação, e poderão ser contemplados, não 

contemplados ou contemplados parcialmente, conforme etapas estabelecidas abaixo: 

• Os projetos habilitados (que preencherem os requisitos formais) mediante análise 

da Cooperativa, seguem para a etapa 1(Hum) de aprovação através de Comitê 

de Avaliação da Agência, formado pelo Gerente da Agência e por Coordenadores 

de Núcleos da Agência. Em municípios com mais de uma agência, o Comitê será 

formado pelos Gerentes e Coordenadores de Núcleos de todas as agências em 

conjunto; 

• O primeiro parecer será registrado em Ata da reunião dos Coordenadores de 

Núcleo quando os projetos forem analisados, que deverá ser encaminhada ao 

Comitê de Avaliação da Cooperativa; 

• A validação final dos projetos se dará pelo Comitê de Avaliação da Cooperativa, 

formado pelo Presidente, Vice-Presidente, Diretor Executivo, Diretor de 

Operações e Conselho de Administração. As entidades que inscreverem o seu 

projeto, deverão receber uma devolutiva do gerente sobre o seu status. Em caso 

de aprovação, informar as demais etapas. 

 

h) Utilização dos recursos aprovados: 

    Responsabilidade das entidades que receberão recursos financeiros: 

I – Realizar uma reunião da Entidade com a sua Diretoria ou Consad, 

apresentando o projeto inscrito no Fundo Social da Sicredi Cooperação RS/SC, e 

informando a aprovação do mesmo para o recebimento dos recursos. Redigir a 

ata e entregar uma cópia na Agência do Sicredi, dentro do prazo definido neste 

regulamento; 

II – Entregar na agência um Termo de Compromisso, fornecido posteriormente 

pela Cooperativa caso projeto seja selecionado, assinado pelo responsável legal, 

dentro do prazo deste regulamento, visando o comprometimento com a adequada 

utilização dos recursos recebidos para a execução do projeto contemplado e 

autorizando o uso de imagem para a divulgação do projeto, em todo e qualquer 

https://sicredicooperacao.com.br/fundosocial
https://sicredicooperacao.com.br/fundosocial
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material do Sicredi; 

III – O pagamento dos valores aprovados para cada projeto será efetuados 

diretamente ao executor através de Nota Fiscal, contendo dados específicos da 

Cooperativa e de dados para pagamento do fornecedor que serão disponibilizados 

através de um check list, indicado pela Área responsável pelo Fundo Social 

(Programas de Relacionamento), após a etapa de seleção. 

IV - Nos casos em que o projeto encaminhado não receber o valor integral, sendo 

contemplado parcialmente, a entidade deverá complementar o valor com recursos 

próprios ou de terceiros, para a finalização do projeto; 

V - Caso ocorra a elaboração de material publicitário do projeto pela entidade, a 

mesma deverá divulgar em seus materiais, de que a origem dos recursos provém 

do Fundo Social da Sicredi Cooperação RS/SC, consultando a Cooperativa 

quanto à correta utilização da Marca Sicredi; 

VI - As entidades com projetos contemplados, ao realizarem eventos, deverão 

divulgar em local visível, durante a sua realização e conforme alinhado com o 

Sicredi, os devidos créditos de financiamento, em que deverá constar o seguinte 

texto: “Este projeto está sendo realizado com recursos do Fundo Social da 

Sicredi Cooperação RS/SC”;  

VII - A entidade contemplada deverá manter em seus arquivos contábeis, os 

documentos que comprovem a utilização dos recursos recebidos, como por 

exemplo, extratos bancários, comprovantes de pagamentos, despesas e notas 

fiscais. À Sicredi Cooperação RS/SC é reservado o direito de solicitar os 

documentos a qualquer momento no prazo de 5 anos; 

VIII – Evidenciar a correta utilização dos recursos, com fotos, clipping de 

imprensa, entre outras, para o Gerente da Agência, até 15/12/2021. 

    Responsabilidade da Sicredi Cooperação RS/SC: 

IX - Liberar o recurso aprovado em conta corrente da entidade na Sicredi 

Cooperação RS/SC, conforme regras e prazos deste regulamento; 

X - Caberá aos Coordenadores de Núcleos e Gerentes das Agências, o 

acompanhamento da execução dos projetos para a verificação da correta 

aplicação dos recursos, sempre que acharem necessário. 

    Sanções pelo não cumprimento das obrigações pela entidade: 

            XI - A entidade que não cumprir com as obrigações contidas no item “h” (Utilização 

dos recursos aprovados) quanto à responsabilidade das entidades que receberão 

recursos financeiros, não poderá protocolar novos projetos no Fundo Social. A condição 

para que a mesma possa acessar novamente os recursos do fundo é a devolução dos 

recursos ou a execução do projeto aprovado, conforme o prazo acordado. 

 

i) Divulgação do Fundo Social: 

   Para dar publicidade aos projetos, os mesmos poderão ser divulgados nas Reuniões, 

Assembleias, nas redes sociais da Cooperativa e em mídias externas (Jornais, Rádios, 

Blogs e Revistas), pelo Sicredi. 
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   As entidades e seus envolvidos, beneficiados com o seu projeto, ao aderirem a este 

regulamento, autorizam o uso de imagem, som e voz, para que o Sicredi divulgue o 

projeto, por tempo indeterminado, sem ônus. 

 

 

Não-Me-Toque(RS), 22 de Abril de 2021. 

 

 

 

 

   Gervásio Jorge Diel                                  José Celeste de Negri 

    Presidente                                               Vice-Presidente  

                     Sicredi Cooperação RS/SC                     Sicredi Cooperação RS/SC 

 

 

 

 

 

 

 

 


