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___________________________________________________________________________________ 
 

 

1. O CONSELHO GESTOR 

O Fundo Diocesano de Solidariedade é resultado de uma atitude de partilha em forma 

organizada que tem como finalidade apoiar projetos que combatem a exclusão social, 

garantindo sua aplicação em favor de iniciativas que concretizem os objetivos da Campanha 

da Fraternidade de cada ano. O FDS será constituído por 60% dos recursos arrecadados na 

Coleta da Solidariedade, por doações voluntárias eventuais, por recursos que poderão ser 

conseguidos através de projetos especiais (nacional ou internacional) ou ainda pela 

devolução, no todo ou em parte, dos recursos repassados. Fazem parte do Conselho Gestor 

do FDS: o Bispo Diocesano, o Ecônomo Diocesano, um representante do Clero, um 

representante da Coordenação Diocesana de Pastoral, um representante da Cáritas 

Diocesana e dois leigos(as) representantes do Fórum Diocesano da Pastoral Social. 

 

2. OS MEMBROS 

Bispo Diocesano: Dom Jacinto Inacio Flach 

Ecônomo(a): Maria Mezari 

Representante do Clero: Pe. José Francisco da Silva 

Representante da Coordenação Diocesana de Pastoral: Pe. Joel Sávio 

Representante da Cáritas Diocesana:Pe. Wilson Buss 

Representantes do Fórum da Pastorais Sociais: Jonathan Velho Búrigo e Osvaldo Nazário  
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____________________________________________________________________________________ 
 

 

EDITAL 2018/2019 
 

1. Informações gerais sobre o Fundo Diocesano de Solidariedade (FDS) e área de 

abrangência 

O Fundo Diocesano de Solidariedade é resultado de uma atitude de partilha em forma 

organizada que tem como finalidade apoiar projetos que combatem a exclusão social, 

garantindo sua aplicação em favor de iniciativas que concretizem os objetivos da Campanha 

da Fraternidade de cada ano. O FDS será constituído pelos 60% dos recursos arrecadados 

na Coleta da Solidariedade, por doações voluntárias eventuais, por recursos que poderão ser 

conseguidos através de projetos especiais (nacional ou internacional) ou ainda pela 

devolução no todo ou em parte dos recursos repassados.  

A abrangência do FDS equivale a área territorial da Diocese de Criciúma. 

 

2. Objetivo do edital e a quem se destina: 

a) Apoiar projetos sociais nas modalidades de formação e capacitação, geração de 

trabalho e renda, ajudas solidárias e emergenciais.  

b) Se destina a pastorais, grupos organizados, entidades e movimentos sociais que lutam 

pelo protagonismo de pessoas excluídas e no fortalecimento de alternativas solidárias 

como meio de inclusão. 

 

3. Critérios necessários para acessar os recursos do Fundo Diocesano de Solidariedade:  

a) É necessário que o grupo desenvolva formas associativas de trabalho, produção ou 

vivência. 

b) A solicitação deverá ser apresentada sob a forma de projeto, contendo detalhamento 

de informações, conforme formulários do FDS e encaminhado com antecedência de 

15 dias das reuniões do Conselho do Fundo. 

c) Todos os projetos apresentados ao FDS devem apresentar contrapartida 

(equipamentos, mão-de-obra, espaço físico e materiais). 

d) É necessário que todo projeto indique quem fará o acompanhamento da execução 

do mesmo. 
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e) Os projetos devem ter um parecer da Equipe Paroquial ou do Secretariado Diocesano 

de Pastoral. 

f) Não estar inadimplente na prestação de contas com o FDS, proveniente de acessos 

anteriores. 

g) Quando o projeto previr a compra de bens duráveis e/ou equipamentos, é necessário 

anexar, no mínimo, dois orçamentos.  

h) As paróquias, entidades, movimentos e grupos que encaminharem projetos poderão 

ser beneficiadas com apenas um projeto anual. Em caso de disponibilidade de 

recursos, poderão ser beneficiadas com mais projetos a serem definidos pelo 

Conselho Gestor. 

i) Para projetos de geração de trabalho e renda será levada em consideração sua 

viabilidade. 

j) Serão apoiados projetos que se situem dentro da área de abrangência da Diocese de 

Criciúma/SC e/ou de sua Igreja Irmã.  

 

4. Modalidades de Projetos 

 O FDS, alicerçado pelos seus objetivos, acolhe e apoia as seguintes modalidades de 

projetos: 

 

4.1. Formação e capacitação 

a) Projetos de formação e/ou capacitação de pessoas e/ou grupos que contemplem um 

ou mais dos seguintes focos:  

 formação direcionada para o monitoramento de políticas públicas; 

 capacitação para participação cidadã, autogestão, gestão compartilhada; 

 formação de valores de solidariedade que se contraponham aos valores de 

relações sociais que acentuam as desigualdades; 

 formação de redes de educadores/as e de agentes de desenvolvimento 

comunitário e pastoral; 

 formação para implantação de coletivos com experiências de manejo segundo 

princípios da agroecologia e economia solidária; 

 disseminação dos conhecimentos e experiências de educação popular nas várias 

temáticas voltadas para as desigualdades sociais; 

 agrupamentos e coletivos que incentivem a comunicação, a cultura popular, artes 

em geral. 

b) Nesta modalidade, os projetos serão contemplados com o valor de até R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais).  

c) Os recursos liberados não necessitam ser devolvidos ao FDS. 
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d) Para acessar esta modalidade de projeto, é necessário preencher o formulário 

indicado no Anexo 01 deste edital, que corresponde a um modelo para a elaboração 

de projeto. 

e) A prestação de contas deverá ser feita conforme orientações do Formulário de 

Prestação de Contas – Anexo 3. 

 

Observação: O FDS sugere que o grupo beneficiado realize uma devolução solidária 

(arrecadação de alimentos, materiais de limpeza, agasalhos...). A destinação do que for 

arrecadado ficará a cargo do Conselho do FDS. 

 

4.2. Geração de trabalho e renda 

a) Projetos de geração de trabalho e renda que fomentem a economia solidária e/ou 

contemplem um ou mais dos seguintes focos:  

 formação e incentivo para organização de coletivos de produção e serviços; 

 redes de produção, comercialização e consumo solidários; 

 experiências de processamento da produção – beneficiamento de frutas e verduras, 

de carnes, de leite, de mel, pequenas fábricas de doces, de queijos, artesanatos, 

dentre outras; 

 reciclagem de materiais; 

 produção agroecológica; 

 valorização das práticas culturais e geradora de coletivos ligados à arte. 

b) Para projetos apoiados na linha de iniciativas de geração de trabalho e renda, é 

necessário fazer um estudo sobre a viabilidade do projeto através de um 

levantamento na localidade e na região. 

c) Nesta modalidade, os projetos serão contemplados com o valor de até R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com devolução de 40% (quarenta por cento) dos recursos 

repassados. O projeto terá um ano de carência e, após este tempo, mais dois anos 

para efetuar a devolução dos 40%. A devolução poderá ser feita por meio de recursos 

financeiros ou de bens produzidos pelo projeto. Caso a devolução ocorra por meio 

de produtos, cabe ao Conselho do FDS definir sua destinação. 

d) Para acessar esta modalidade de projeto é necessário preencher o formulário 

indicado no Anexo 2 deste edital, que corresponde a um modelo para a elaboração 

de projeto. 

e) A prestação de contas deverá ser feita conforme orientações do Formulário de 

Prestação de Contas – Anexo 4. 
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4.3. Ajudas solidárias e emergenciais 

a) Para esta modalidade, não há necessidade de construir um projeto. Basta o pedido 

formal de ajuda. Estas ajudas solidárias e emergenciais devem contemplar um dos 

seguintes focos: 

 realidades missionárias nacionais ou internacionais; 

 entidades, ONGs, organismos e movimentos sociais que mantém ligação com a 

Igreja Diocesana; 

 realidades atingidas por catástrofes climáticas. 

b) Os pedidos de ajuda passarão por análise do conselho do FDS. A partir da urgência 

e da fundamentação da solicitação o conselho dará o parecer e definirá o valor da 

ajuda. 

c) A prestação de contas se dará por meio de recibo de doação em nome da entidade 

solicitante. 

 

5. Prestação de contas 

a) A prestação de contas deverá ser feita através de formulário próprio indicado pelo 

FDS – Anexos 3 e 4. 

b) No formulário estão as orientações para a prestação de contas conforme a 

modalidade de projeto. 

c) Será solicitada a devolução dos valores não utilizados no prazo estipulado ou 

aplicados em desconformidade com o projeto. 

 

6. Datas para análise e aprovação de Projetos 

 O Conselho do FDS se encontrará nos seguintes períodos para análise e aprovação 

de projetos: 

 Março 

 Julho 

 Novembro 

 

7. Contatos 

Informações sobre o FDS podem ser acessadas por meio dos seguintes contatos: 

 Telefone: (48) 3433.6313 (Cúria Diocesana) 

 Site: www.diocesecriciuma.com.br (link: Fundo de Solidariedade)  

 E-mail: secretariado@diocesecriciuma.com.br 

  

http://www.diocesecriciuma.com.br/
mailto:secretariado@diocesecriciuma.com.br
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____________________________________________________________________________________ 

- ANEXO 1 -  

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: 

Endereço:                                                                                                  nº. 

Bairro:                                                                    Cidade: 

CEP                                                                       Fone/Fax: 

Já teve contribuição do FDS: (   ) Não       (   ) Sim      Quantas vezes ____________ 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS DO SOLICITANTE 

1.1. Relate a história do grupo (breve histórico). 

 __________________________________________________________________________________________  

... 

 

2. PROJETO 

2.1. Descreva o projeto para o qual se destinam os recursos. 

 __________________________________________________________________________________________  

... 

 

2.2. Quais os objetivos do projeto?  

 __________________________________________________________________________________________  

... 

2.3. Descreva os beneficiados pelo projeto (número, quem são) 

 __________________________________________________________________________________________  

.... 

 

2.4. Como se dará o funcionamento do projeto? 
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 __________________________________________________________________________________________  

... 

 

3. CONTRAPARTIDA E RECURSOS SOLICITADOS 

3.1. Recursos disponibilizados pelo grupo e/ou parceiros (contrapartida): 

Quantidade  Discriminação  Valor em R$ 

   

...   

 

3.2. Recurso financeiro solicitado ao Fundo Diocesano de Solidariedade:  

Quantidade  Discriminação  Valor em R$ 

   

...   

 

4. RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:  

Nome  Nº do RG ou CPF  Fone 

      

...   

e-mail:  

 

5. REPASSE DE RECURSOS 

 

5.1. Indique uma conta bancária para que, caso o projeto seja aprovado, o FDS possa fazer 

o repasse do recurso. 

Agência Conta Corrente Correntista 

   

 

6. PARECER DA EQUIPE PAROQUIAL: 

 __________________________________________________________________________________________  

... 

 

Assinatura do Pároco ou alguém da Equipe Paroquial 

 

Local: _________________________ Data: _______ de ______________________ 20__________  
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____________________________________________________________________________________ 
 

- ANEXO 2 -  

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE PROJETOS DE GERAÇÃO DE 

TRABALHO E RENDA 

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: 

Endereço:                                                                                                  nº. 

Bairro:                                                                    Cidade: 

CEP                                                                       Fone/Fax: 

Já teve contribuição do FDS: (   ) Não       (   ) Sim      Quantas vezes ____________ 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS DO SOLICITANTE 

 

1.1. Relate a história do grupo (breve histórico) 

____________________________________________________________________________________________

... 

 

1.2. O grupo se localiza em área:  

  (   ) rural/pequenos agricultores   (   ) rural/assentamento (   ) pesqueira 

  (   ) urbana  (  ) Outro ___________________ 

 

1.3. Qual o número  de pessoas que vão trabalhar diretamente no Projeto: (     ) pessoas  

 

1.4. Qual o número de pessoas que vão se beneficiar com o Projeto: (     ) pessoas  

 

1.5. O grupo possui algum registro de: 

    (   ) associação   (   ) micro-empresa   (   ) cooperativa 
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 Obs.: anexar cópia  

 

1.6. Na organização interna, o Grupo possui: 

    (   ) estatuto   (   ) regimento   (   ) ata   (    ) Nenhuma das anteriores 

Obs.: anexar cópia  

 

1.7. Descreva a organização interna do grupo (como são distribuídas as responsabilidades?) 

____________________________________________________________________________________________ 

... 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS DA ATIVIDADE OU PROJETO 

 

2.1. Descreva a atividade ou projeto que o grupo quer desenvolver: 

____________________________________________________________________________________________ 

... 

 

2.2. Descreva o ESTUDO DE VIABILIDADE que o grupo fez do Projeto: 

2.2.1. Levantamento do Mercado Consumidor (para quem o grupo vai vender os produtos 

ou serviços ou se existem compradores suficientes para a produção do grupo): 

____________________________________________________________________________________________ 

... 

 

2.2.2. O local onde vai funcionar o projeto é: 

(   ) do próprio grupo    (   ) de um membro do grupo   (   ) alugado (   ) outro 

Observação: 

* Quando o local for de um membro do grupo, anexar um compromisso do mesmo 

cedendo o local para o grupo por um prazo de cinco anos. 

* Quando for alugado, anexar uma cópia do contrato. 

 

2.2.3. Como o grupo pensa em organizar a produção, comercialização? 

____________________________________________________________________________________________

... 

 

2.2.4. Projeção de vendas (mensal ou por período):  

____________________________________________________________________________________________

... 
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2.2.5. Na opinião do grupo quais são as influências (indicativos) favoráveis para o sucesso 

do projeto? 

____________________________________________________________________________________________

.... 

 

2.2.6. Na opinião do grupo quais são as influências (indicativos) desfavoráveis para o 

sucesso do projeto? 

____________________________________________________________________________________________

.... 

 

2.3. Plano de Atividades  

2.3.1. Objetivos de Curto Prazo (QUAIS os objetivos, QUANTO dos objetivos querem 

realizar e até que PRAZO)? 

____________________________________________________________________________________________

.... 

 

2.3.2. Objetivos de Longo Prazo (QUAIS os objetivos, QUANTO dos objetivos querem 

realizar e até que PRAZO)?  

____________________________________________________________________________________________

.... 

 

3. CONTRAPARTIDA E RECURSOS SOLICITADOS 

 

3.1. Recursos disponibilizados pelo grupo e/ou parceiros (contrapartida): 

Quantidade  Discriminação  Valor em R$ 

   

...   

 

3.2. Recurso financeiro solicitado ao Fundo Diocesano de Solidariedade:  

Quantidade  Discriminação  Valor em R$ 

   

...   

 

4. SOBRE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS RECURSOS 
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4.1. O FDS estabelece que 40% do valor repassado deverão ser devolvidos a fim de que 

outros possam ser beneficiados.  

4.1.1. O grupo está consciente de que vai assumir um COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO? 

____________________________________________________________________________________________ 

 

4.1.2. O grupo concorda com esta forma de atuação do Fundo Diocesano de Solidariedade? 

____________________________________________________________________________________________ 

 

5. REPASSE DE RECURSOS 

 

5.1. Indique uma conta bancária para que, caso o projeto seja aprovado, o FDS possa fazer 

o repasse do recurso. 

Agência Conta Corrente Correntista 

   

 

 

6. ASSINATURA DOS COMPONENTES DO GRUPO 

Nome  Nº do RG ou CPF  Fone Assinatura 

       

 ...      

Email para contato:  

 

 

7. PARECER DA EQUIPE PAROQUIAL 

____________________________________________________________________________________________

... 

 

 

 

 

 

Assinatura do Pároco ou alguém da Equipe Paroquial 

 

 

 

Local: _________________________ Data: _________ de ______________________ 20________  
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_____________________________________________________________________________ 

 

 

- ANEXO 3 - 

PROJETO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 

FORMULÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
(Preencher no computador ou em letra de forma) 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: 

Endereço:                                                     nº  

Localidade / Bairro:  Cidade:  

 Fone:  Fax: 

E-mail:  Paróquia: 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO PARA PROJETOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 

 A prestação de contas dos projetos de geração de formação e capacitação deve ser 

feita a partir das instruções abaixo indicadas: 

 A prestação de contas deverá ser feita a partir do formulário indicado no final destas 

orientações. Além do relatório, deverão ser anexadas as notas fiscais ou recibos 

válidos, emitidos em nome da Diocese de Criciúma – Paróquia, ou entidade 

responsável pelo projeto. Em caso de doação para entidade, na prestação de contas 

devem ser anexadas cópias das notas fiscais ou recibos em nome da própria 

entidade.  

 O repasse dos recursos será realizado à entidade responsável pelo projeto através 

de conta bancária identificada e descrita no projeto.  
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 A aplicação dos recursos deverá ser comprovada mediante documentos fiscais 

preenchidos em nome da Entidade responsável pelo Projeto;  

 Nas notas fiscais, deve constar ainda a mercadoria, a espécie, a qualidade, a marca, 

o tipo e demais especificações. 

 Quando se tratar de estadia em encontros, especificar quantos dias, pessoas, valor 

das diárias.  

 Não devem ser efetuadas compras a prazo. 

 O prazo para prestação de contas é de 60 dias após a utilização do recurso; 

 A assessoria deve ser paga com os devidos encargos recolhidos (RPA). 

 Em caso de perda ou deformação de notas fiscais é necessário que a empresa faça 

uma declaração no verso ou forneça outra via da nota; 

 

Observação: Será solicitada devolução dos valores não utilizados no prazo estipulado ou 

aplicados em desconformidade com o projeto. 

 

 

Recursos solicitados: R$2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) 

Aprovação: ____/____/_____ Data da Liberação: ____/____/_____ 

 

 

Especificação das Despesas(Anexar os documentos) 

 

Data Nº das 

Notas 

Discriminação  CNPJ Valor 

     

...     

 

 

 

Assinatura das pessoas de referência: 

 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura da Equipe Responsável pelo Projeto 

 

 

Local: ________________________ Data: _____ de ___________________ de20______ 
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____________________________________________________________________________________ 
 

 

- ANEXO 4 - 

PROJETO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 

 

FORMULÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
(Preencher no computador ou em letra de forma) 

 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: 

Endereço:                                                     nº  

Localidade / Bairro:  Cidade:  

 Fone:  Fax: 

E-mail:  Paróquia: 

 
 
 

 

INSTRUÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO PARA PROJETOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 

 A prestação de contas dos projetos de geração de trabalho e renda deve ser feita a 

partir das instruções abaixo indicadas: 

 A prestação de contas deverá ser feita a partir do formulário indicado no final destas 

orientações. Além do relatório deverão ser anexadas as notas fiscais ou recibos 

válidos, emitidos em nome da Diocese de Criciúma – Paróquia, ou entidade 

responsável pelo projeto.  

 O repasse dos recursos será realizado à entidade responsável pelo projeto através 

de conta bancária identificada e descrita no projeto.  
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 A aplicação dos recursos deverá ser comprovada mediante documentos fiscais 

preenchidos em nome da Entidade responsável pelo Projeto;  

 Nas notas fiscais deve constar ainda a mercadoria, a espécie, a qualidade, a marca, 

o tipo e demais especificações. 

 Em caso de doação para entidade, na prestação de contas devem ser anexadas 

cópias das notas fiscais ou recibos em nome da própria entidade.  

 Quando se tratar de compra de material usado deve-se especificar no recibo o 

tempo aproximado de uso, a marca, o ano, a mercadoria adquirida e dos dados do 

vendedor (RG e/ou CPF). 

 O prazo para prestação de contas é de 30 dias após a utilização do recurso; 

 Os bens duráveis deverão ser comprados em nome da Diocese de Criciúma. A Nota 

Fiscal da compra destes bens deverá ser encaminhada para a diocese até o último 

dia do mês em que a compra foi efetuada. 

 Em caso de perda ou deformação de notas fiscais é necessário que a empresa faça 

uma declaração no verso ou forneça outra via da nota; 

 Após o término do projeto, os bens duráveis adquiridos deverão ser devolvidos a 

Diocese de Criciúma. 

 

Observação: Será solicitada devolução dos valores não utilizados no prazo estipulado ou 

aplicados em desconformidade com o projeto. 

 

 

Recursos solicitados: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) 

Aprovação: ____/____/_____ Data da Liberação: ____/____/_____ 

 

Prazo de devolução dos 40% _____/______/_______ 

 

Especificação das Despesas (Anexar os documentos) 

 

Data Nº das 

Notas 

Discriminação  CNPJ Valor 
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...     

 

 

 

 

 

Assinatura das pessoas de referência:  

 

1. ________________________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura da Equipe Responsável pelo Projeto 

 

 

Local: ________________________ Data: _____ de ___________________ de 20______ 

 

 


