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Apresentação  

 

Nos dias 09 e 10 de novembro de 2012 (sexta feira e sábado), com 20 horas 

de duração na sede do CEDS, Rua Três Bandeirantes, 116, São Sebastião-SP, 

foi realizada a Oficina de Projetos e Captação de Recursos com o objetivo de 

“apresentar ferramentas e instrumentos para a elaboração de projetos, visando 

a captação de recursos, para sua viabilidade financeira”1. 

A oficina contou com a participação de cerca de 37 pessoas, variando um 

pouco em cada período (manhã/tarde/noite). A maioria destes participantes é 

atuante no terceiro setor, alguns funcionários de órgãos públicos e ex-alunos 

do MBA Negócios da Sustentabilidade: ambiente, cultura e Turismo, outro 

produto deste convênio entre UniSantos, Colegiado de ONGs do Real Norte e 

Petrobras. 

Foram abertas 30 vagas devido à capacidade de acomodação do espaço de 

realização, no entanto, algumas pessoas que estavam na lista de espera 

estiveram presentes no local e foram acomodadas de maneira um pouco 

improvisada, mas a qualidade da oficina e a grande demanda de atores sociais 

locais pela ampliação de conhecimento acerca desta temática superaram esta 

questão. 

Os profissionais convidados para a condução das atividades realizadas nesta 

oficina foram: Mariangela Paiva - Instituto Fonte; Waldir Luiz Ramalho – 

Petrobras; André Viana – Consultor e Professor e Marcela Sobral – Consultora 

sob a coordenação de Patricia Ortiz – Consultora e Professora. 

 

 

 

                                                           
1
 Extraído do convite enviado ao público-alvo da Oficina de Projetos e Captação de Recursos do CEDS 

(2012).
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Quadro 1.  Mini Currículo dos profissionais e instituições participantes da Oficina. 
Instituto Fonte : O Instituto Fonte foi criado em 1999 por um grupo de consultores a partir do estímulo de 
alguns líderes do Terceiro Setor. Surgiu da institucionalização de um projeto de apoio ao desenvolvimento 
de 25 organizações de São Paulo, chamado Projeto DIES - Desenvolvimento Institucional de Entidades 
Sociais. Esse projeto foi financiado pela Fundação Orsa e pela Fundação Kellogg. O F.O.N.T.E. contribuiu 
para a formação de líderes e para o fortalecimento de organizações que hoje são influentes na sociedade, 
através de consultoria e novos projetos, como o Gestão (uma reedição do DIES) e o Manuais. O Projeto 
Manuais gerou uma coleção de sete livros sobre gestão de organizações da sociedade civil que já está na 
sua 3ª edição e tornou-se uma referência bibliográfica fundamental no Terceiro Setor brasileiro. A coleção 
trata de temas como avaliação, planejamento, elaboração de projetos, captação de recursos, 
comunicação e gestão financeira. O F.O.N.T.E. também trouxe para o português a primeira série de livros 
relacionada ao desenvolvimento de conselhos e diretorias de organizações sociais, em parceria com o 
BoardSource, de Washington. 

Waldir Luiz Ramalho  - Responsabilidade Social - Gerência de Relacionamento Comunitário – Petrobras. 

André Vianna : Formado em direito e especializou-se em gestão de projetos. Coordenou o Projeto de 
Elaboração do Plano de Ação e Gestão para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral Norte do Estado 
de São Paulo parceria – ALNORTE/SMA-SP/MMA. Coordenou o Projeto “Percepção da Paisagem e 
Conservação Ambiental” financiado pelo Banco Mundial, Fundação Mc Arthur, Governo do Japão e 
Global Environmental Fund, Coordenador do Projeto Praia Brava – de monitoramento e controle do 
atrativo eco-turístico no Parque Estadual da Serra do Mar, patrocinado pela Petrobrás em parceria com 
Fundação Florestal e Prefeitura de São Sebastião além de outros projetos socioambientais, é consultor 
autônomo e professor. 

Marcela Sobral : Possui graduação na área da Educação e com especializações em Gestão Ambiental e 
em Educação, além do mestrado em Educação Ambiental (realizado através de projeto para obtenção de 
bolsa pela Comunidade Européia). Aprovou projetos com recursos do FEHIDRO e do FNMA. Foi vice-
presidente do CBH-LN. Organizou e coordenou o setor de convênios da Prefeitura de Ilhabela-SP ficando 
responsável pela captação de recursos, inserção de projetos e acompanhamento dos recursos federais 
(via SICONV) e estaduais (DADE, UAM, etc.). No último ano coordenou um projeto de desenvolvimento 
local para comunidade rural pelo GAIA Social, financiado pela Votorantim Energia, atuando também como 
consultora em captação de recursos dos Fundos Governamentais. 

Patricia Ortiz : Dra. em Ciências Ambientais, responsável técnica atualmente por seis projetos da 
Associação Cunhambebe patrocinados por fontes variadas. Foi Gerente de Ecoprojetos do CEDS, na 
fase 1 do Convenio Petrobras, RealNorte e Unisantos. 

Fonte:  Adaptado do Convite enviado ao Público-Alvo da Oficina de Projetos e Captação de 
Recursos do CEDS (2012).  
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Quadro 2. Programação prevista da Oficina de Projet os e Captação de Recursos.  

Programação da Oficina  

09 de novembro (sexta feira) - Manhã: 9h00 às 13h00  

Patricia Ortiz  

Abertura 

Mariangela Paiva - Instituto Fonte 

Elaboração de Projetos e Captação de Recursos 

09 de novembro (sexta feira) - Tarde:  14h00 às 18h00 

Mariangela Paiva - Instituto Fonte 

Elaboração de Projetos e Captação de Recursos 

09 de novembro (sexta feira) - Noite:  19h00 às 21h00 

Waldir Luiz Ramalho, Responsabilidade Social - Gerência de Relacionamento Comunitário – 

Petrobras 

Apresentação dos roteiros de elaboração de projetos dos Programas da Petrobras 

(Desenvolvimento & Cidadania, Petrobras Ambiental, entre outros). 

10 de novembro (sábado) - Manhã: 8h30 às 10h30 

André Vianna 

Documentação normalmente solicitada para elaboração de projetos 

Fontes de financiamento para captação de recursos 

10 de novembro (sábado) - Manhã: 10h30 às 13h00 

Marcela Sobral 

Apresentação do Sistema Siconv, para captação de recursos governamentais 

(https://www.convenios.gov.br/siconv). 

Credenciamento e habilitação do proponente no Sistema de Convênios. 

10 de novembro (sábado) - Tarde: 14h00 às 18h00  

Marcela Sobral 

Inserção de um Projeto no Sistema de Convênios. 
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Quadro 3. Programação realizada da  Oficina de Projetos e Captação de Recursos.  

Programação da Oficina 

 

09 de novembro (sexta feira) - Manhã: 9h25 às 13h40  

9h25 -  Abertura com Patricia Ortiz  

9h45 - Mariangela Paiva - Instituto Fonte 

Elaboração de Projetos e Captação de Recursos 

11h35 – Coffe-break 

12h00 – retorno do Coffe-break e retorno a oficina com Mariangela Paiva - Instituto Fonte 

09 de novembro (sexta feira) - Tarde:  14h40 às 18h00 

14h40 - Mariangela Paiva - Instituto Fonte 

Elaboração de Projetos e Captação de Recursos 

09 de novembro (sexta feira) - Noite:  19h50 às 21h00 

19h50 - Marcela Sobral 

Apresentação do Sistema Siconv, para captação de recursos governamentais 

(https://www.convenios.gov.br/siconv). 

Credenciamento e habilitação do proponente no Sistema de Convênios. 

 

10 de novembro (sábado) - Manhã: 8h30 às 10h30 

8h47 - Waldir Luiz Ramalho, Responsabilidade Social - Gerência de Relacionamento 

Comunitário – Petrobras 

Apresentação dos roteiros de elaboração de projetos dos Programas da Petrobras 

(Desenvolvimento & Cidadania, Petrobras Ambiental, entre outros). 

11h25 - André Vianna 

Documentação normalmente solicitada para elaboração de projetos 

Fontes de financiamento para captação de recursos 

13h35 - Almoço 

10 de novembro (sábado) - tarde: 14h47 às 18h00 

Marcela Sobral 

Apresentação do Sistema Siconv, para captação de recursos governamentais 

(https://www.convenios.gov.br/siconv). 

Credenciamento e habilitação do proponente no Sistema de Convênios. 

Inserção de um Projeto no Sistema de Convênios. 
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Sumário 

Abertura - Patricia Ortiz  

1. Mariangela Paiva (Instituto Fonte)  - Elaboração de Projetos e Captação 
de Recursos. 
 

2. André Vianna - Documentação normalmente solicitada para elaboração 
de projetos / Fontes de financiamento para captação de recursos. 
 

3. Waldir Luiz Ramalho , Responsabilidade Social - Gerência de 
Relacionamento Comunitário – Petrobras - Apresentação dos roteiros de 
elaboração de projetos dos Programas da Petrobras (Desenvolvimento & 
Cidadania, Petrobras Ambiental, entre outros). 
 

4. Marcela Sobral - Apresentação do Sistema Siconv, para captação de 
recursos governamentais / Credenciamento e habilitação do proponente 
no Sistema de Convênios / Inserção de um Projeto no Sistema de 
Convênios. 
 

5. Avaliação dos participantes 

     Considerações Finais e Sugestões da Relatoria 
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Abertura 

 

Patricia Ortiz faz uma abertura 

que todos os participantes se apresentem. 

Os presentes, as instituições que representam e seus contatos podem ser 

vistos no Anexo I, onde foi inserida uma das listas de presença da oficina.

 
 
Mariangela Paiva (Instituto Fonte)
Recursos. 

 
Mariangela inicia sua fala caracterizando as diferentes fases que as 

organizações passam e o primeiro slide de sua apresentação já marca 

sua explanação, pois ficou nítido na fala dos parti

do esclarecimento 

mobilização de recursos e a ênfase dada de que recurso não s

apenas a recurso financeiro.

 

 
 

 
Abaixo são apresentadas as questões levantadas por 
discutida com os participantes da oficina.
 
 

• Como uma organização social consegue mobilizar recursos?
 
� doações

Patricia Ortiz faz uma abertura apresentando a programação prevista e propõe 

que todos os participantes se apresentem.  

Os presentes, as instituições que representam e seus contatos podem ser 

vistos no Anexo I, onde foi inserida uma das listas de presença da oficina.

(Instituto Fonte)  - Elaboração de Projetos e Captação de 

Mariangela inicia sua fala caracterizando as diferentes fases que as 

organizações passam e o primeiro slide de sua apresentação já marca 

sua explanação, pois ficou nítido na fala dos participantes a importância 

do esclarecimento conceitual desta diferença entre captação e 

mobilização de recursos e a ênfase dada de que recurso não s

o financeiro. 

baixo são apresentadas as questões levantadas por 
discutida com os participantes da oficina. 

Como uma organização social consegue mobilizar recursos?

doações 

apresentando a programação prevista e propõe 

Os presentes, as instituições que representam e seus contatos podem ser 

vistos no Anexo I, onde foi inserida uma das listas de presença da oficina. 

Elaboração de Projetos e Captação de 

Mariangela inicia sua fala caracterizando as diferentes fases que as 

organizações passam e o primeiro slide de sua apresentação já marca 

cipantes a importância 

desta diferença entre captação e 

mobilização de recursos e a ênfase dada de que recurso não se limita 

 

baixo são apresentadas as questões levantadas por Mariangela e 

Como uma organização social consegue mobilizar recursos? 
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� repasse direto 
� financiamento 
� geração de renda 
� patrocínio 
� rendas patrimoniais 
� parcerias estratégicas  
� parcerias estratégicas  
� prêmios 
� royalties e promoções com. 

DOAÇÃO 

• Qualidade - Por princípio oferece maior liberdade na utilização.   
• Exigência - Pressupõe interesse e envolvimento do doador - até 

mesmo emocional - com a causa. 
• Benefícios - Autonomia e cumplicidade: doações são o reflexo o 

direto do apoio de uma comunidade ao projeto. 
 

FINANCIAMENTO 

• Qualidade - Podem ser recursos mais volumosos, garantindo o projeto 
por um período mais longo. 

• Exigência - A organização precisa demonstrar capacidade de executar 
e viabilizar projetos. 

• Benefícios - Ampliação das relações institucionais 

 

PARCERIAS ESTRATÉGICAS  

• Qualidade - O ambiente é mais aberto e cooperativo. 
• Exigência - Possuir um bom círculo de relacionamentos. 
• Benefícios - São recursos que não oneram o caixa das instituições 

envolvidas. 

 

PATROCÍNIO 

• Qualidade - Envolve troca de interesses, como reforço de imagem e 
benefícios fiscais. 

• Exigência - A organização deve estar disposta a oferecer alguma 
vantagem, como, por exemplo, visibilidade. 

• Benefícios - Possibilita novos relacionamentos no mundo empresarial. 

 

PRÊMIOS 
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• Qualidade - Conferem reconhecimento público ao ganhador por uma 
ação executada. 

• Exigência - Possuir um padrão de excelência para participar em 
concursos. 

• Benefícios - A organização terá assegurada uma divulgação gratuita. 

 

REPASSE DIRETO 

• Qualidade - Recurso vinculado a impostos ou taxas compulsória. 
• Exigência - A organização deve estar enquadrada como, por exemplo, 

OS, organizações de classe ou sistema “S”. 
• Benefícios - Ocorre uma entrada automática de recursos. 

  

GERAÇÃO DE RENDA  

• Qualidade - Os eventos e a venda de produtos, serviços e tecnologia 
envolvem os colaboradores voluntários, que podem oferecer suas 
habilidades. 

• Exigência - Algum capital inicial, um grupo de trabalho comprometido e 
uma boa capacidade gerencial. 

• Benefícios - Se bem planejados, oferecem um bom retorno. 

 

RENDAS PATRIMONIAIS  

• Qualidade - São receitas não operacionais, tais como aluguéis, 
dividendos e juros de aplicações. 

• Exigência - A organização deve possuir ativos patrimoniais e/ou 
excedentes financeiros. 

• Benefícios - É uma receita extra muito utilizada para compor fundos de 
reserva. 

 

CONVÊNIOS E VERBAS PÚBLICAS  

• Qualidade -  Pagamento pela prestação de um serviço contratado. 
• Exigência - Ter capacidade para substituir o governo em suas ações. 
• Benefícios - Recurso mensal quase sempre garantido. 

 

ROYALTIES E PROMOÇÕES COMERCIAIS  

• Qualidade - Investimento zero e demandam pouco esforço, pois as 
ações são desenvolvidas por terceiros. 

• Exigência - Ter uma marca reconhecida publicamente. 
• Benefícios -  Divulgação do trabalho e contatos no mercado. 
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A chave para qualquer tipo de captação de recursos são os: Contatos.

 

 

Quem são os doadores ?

 

• Indivíduos e famílias

• Empresas 

• Fundações nacionais e internacionais

• Agências de desenvolvimento

• Governo 
 

A chave para qualquer tipo de captação de recursos são os: Contatos.

Quem são os doadores ?  

Indivíduos e famílias 

Fundações nacionais e internacionais 

Agências de desenvolvimento 

A chave para qualquer tipo de captação de recursos são os: Contatos. 
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1.  
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Exercício 

• Que experiência você tem com mobilização de recursos?

• Como ela aconteceu?

• O que facilitou a mobilização desses recursos?

• O que a dificultou?

• O que eu aprendi com isso?

Que conselho você pode dar ao grupo em decorrência dessa 

experiência? 

 

Projeto, Programa ou Proposta?

� Projeto é um conjunto de ações voltadas a solucionar ou minimizar um 

problema. 

� Programa é um conjunto de projetos.

� Proposta é o documento de apresentação do projeto a um potencial 

financiador. 

 
O que é um projet

 

É o produto inicial de uma ideia para solucionar uma questão específica. 

Um projeto surge em resposta a um problema concreto.

Todo projeto nasce do desejo de transformar uma realidade. 

Para ser bem sucedido, o projeto deve ser bem elaborado. 

Que experiência você tem com mobilização de recursos? 

Como ela aconteceu? 

O que facilitou a mobilização desses recursos? 

O que a dificultou? 

O que eu aprendi com isso? 

Que conselho você pode dar ao grupo em decorrência dessa 

Projeto, Programa ou Proposta?  

Projeto é um conjunto de ações voltadas a solucionar ou minimizar um 

Programa é um conjunto de projetos. 

Proposta é o documento de apresentação do projeto a um potencial 

O que é um projet o? 

É o produto inicial de uma ideia para solucionar uma questão específica. 

Um projeto surge em resposta a um problema concreto. 

Todo projeto nasce do desejo de transformar uma realidade. 

Para ser bem sucedido, o projeto deve ser bem elaborado. 

 

 

Que conselho você pode dar ao grupo em decorrência dessa 

Projeto é um conjunto de ações voltadas a solucionar ou minimizar um 

Proposta é o documento de apresentação do projeto a um potencial 

É o produto inicial de uma ideia para solucionar uma questão específica.  

Todo projeto nasce do desejo de transformar uma realidade.  

Para ser bem sucedido, o projeto deve ser bem elaborado.  
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Deve conter o maior detalhamento possível das atividades propostas, de 

forma clara e organizada.

 

Um projeto bem elaborado deve revelar:

 

• O que a instituição pretende fazer

• Por que quer fazer

• Para que será feito

• Quem será beneficiado

• Quais as possibilidades de 

• Por que sua organização é indicada para realizar

• Como será desenvolvido

• Como será monitorado e avaliado

Como se sustentará ao longo do tempo

 

 
 

 

conter o maior detalhamento possível das atividades propostas, de 

forma clara e organizada. 

Um projeto bem elaborado deve revelar:  

O que a instituição pretende fazer 

Por que quer fazer 

Para que será feito 

Quem será beneficiado 

Quais as possibilidades de êxito 

Por que sua organização é indicada para realizar 

Como será desenvolvido 

Como será monitorado e avaliado 

Como se sustentará ao longo do tempo 

conter o maior detalhamento possível das atividades propostas, de 
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As etapas da elaboração de um projeto  
 
Diagnóstico: 
 

• Qual é a situação atual?  

•  Que problema precisa ser enfrentado? 

•  Quem ou o que está sendo impactado? 

 Qual a extensão do impacto? 

 

Objetivos: 

O que pretendemos fazer no longo prazo para solucionar o problema?  

OBJETIVOS GERAIS 

O que vamos fazer para minimizar o problema? Que ações vamos 

desenvolver? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que passos estratégicos vamos dar para alcançar o objetivo geral? 

 

Justificativa: 

Porque vamos realizar este projeto? Passado 

Que medidas são necessárias para...? 

Que impacto o projeto pode causar? 

Que resultados são esperados? 

Para que o projeto será desenvolvido? Futuro 

 

Público-alvo: 

Quem serão os beneficiários? 

Onde estão? Qual a sua situação? 

Quantas pessoas? Qualifiquem os grupos 

Beneficiários diretos e indiretos - internos e externos 

 
Metas: 
Quanto vamos fazer? META QUANTITATIVA 

Que “tipo” ou “forma” será feito? META QUALITATIVA 

Onde vamos chegar? META ORIENTATIVA 
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Quando alcançaremos? META TEMPORAL: no curto, médio e longo 

prazo. 

 

Metas 

As metas são os pontos, as marcas, que vão refletir o alcance do objetivo 

do projeto. Quanto melhor dimensionada estiver uma meta, mais 

facilmente poderá ser avaliado o seu alcance. 

 

Para sua melhor definição, devem ser: 

�  Mensuráveis (refletir a quantidade a ser atingida) 

�  Específicas (remeter-se a questões pontuais, não genéricas) 

�  Temporais (indicar prazo para sua realização) 

�  Alcançáveis (serem factíveis, realizáveis) 

 Significativas (guardar correlação com os resultados a serem obtidos) 

 

Atividades 

• Como vamos fazer para dar conta destas metas?  

• Que ações serão empreendidas? 

• Que soluções propomos? 

Que caminhos escolheremos? 

Metodologia  

A metodologia é o referencial técnico do projeto, o método a ser empregado. 

Ela deverá apresentar rigorosa coerência e consistência com relação aos 

objetivos específicos do projeto.  

Com base em que autores ou métodos se baseia o trabalho? 
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Sustentabilidade do projeto
 

• De que forma a comunidade vai participar das várias fases do Projeto?

• Que representantes da comunidade irão participar? Por quê?

• Quais serão os parceiros do Projeto? 

recursos financeiros?

• Há outras estratégias para mobilizar outros recursos? 

Sustentabilidade do projeto  

De que forma a comunidade vai participar das várias fases do Projeto?

Que representantes da comunidade irão participar? Por quê?

Quais serão os parceiros do Projeto? Como você pretende cuidar dos 

recursos financeiros? 

Há outras estratégias para mobilizar outros recursos?  

 

 

 

De que forma a comunidade vai participar das várias fases do Projeto? 

Que representantes da comunidade irão participar? Por quê? 

Como você pretende cuidar dos 
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• Que relações existirão entre o Projeto, o governo e as políticas públicas? 

Você pretende divulgar o Projeto? Por quê? Como? 

 

Tipos de avaliação  

• Avaliação quantitativa  

Trata de verificar o quanto atingimos em relação à metas. 

• Avaliação qualitativa 

Trata de verificar como foi feito, com que qualidade e procura enxergar 

os efeitos e transformações no público beneficiário. 

 

Recursos 

� Que recursos serão necessários para realizar cada uma das atividades? 

$, equipamentos, RH, infraestrutura, etc; 

� Que capacidades/habilidades dispomos “em casa”?  

� Que capacidades nos faltam? Para quais atividades? 

Quem fará o quê? Qual será a equipe do projeto? 

 
Cronograma 

� Quanto tempo será necessário para realizar cada uma das atividades? 

Visão do início ao fim do projeto 

� Qual a disponibilidade de tempo da equipe?  

� Em que datas serão entregues os “produtos”? 

� Os parceiros, prestadores de serviços e terceiros estão cientes destes 

prazos, podem se comprometer? 

� Agendas paralelas, feriados, sazonalidades, eleição, etc. 

� Cronograma de atividades X cronograma financeiro. 

 

Orçamento 

� Quanto custará cada item que compõe uma atividade? 

� O que será feito com recursos próprios? Quais? 

� Registramos a memória de cálculo? Já temos os orçamentos dos 

terceiros? 

� Quanto custará o projeto do início ao fim? 

� Quanto de recursos externos vamos precisar? 
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Redação 

 

� Quem tem habilidade para redigir a proposta? 

� Quem pode preencher o formulário padrão do financiador? 

� Quem pode preparar os anexos? Certidões Negativas? 

� Já definimos o nome do projeto? BATIZADO 

� Precisamos de alguma ajuda externa?  

Já checamos a lista de documentos exigidos? PRAZOS 

 

Capa da Proposta  

Título:  

 O mais simples e criativo possível. 

 Levar em conta para quem está submetendo    

 Deve conter todas as palavras chaves. 

 Evitar títulos longos. 

 Refrear o sensacionalismo. 

Nome, endereço, telefone, e-mail 

Valor do projeto 

Data 

 

Exercício 

• Que experiência você tem com elaboração de projetos?  

• Como ela aconteceu? 

• O que a facilitou?  

• O que a dificultou? 

• O que eu aprendi com isso? 

Que conselho você pode dar ao grupo em decorrência dessa 

experiência? 

 

www.fonte.org.br 

Fone (11) 3032-1108 ou 3032-2575 

mariangela@fonte.org.br  
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2. André Vianna - Documentação normalmente solicitada para elaboração 
de projetos / Fontes de financiamento para captação de recursos. 

 

1. Base legal das ONGs 

2. Documentação legal para apresentação de projetos 

3. Fontes de financiamento de projetos 

 

Base legal das ONGs 

• Constituição Federal 

• Novo Código Civil - ONGs/ OSCIPs /OS/etc.. 

• Constituição formal e regular 

• Período de mandato e responsabilidade civil e criminal 

• Gestão por projetos e portfólio de projetos 

 

Documentação normalmente exigida para projetos 

• Documentos Institucionais  

1. Estatuto  

2. Ata de eleição 

3. Certidão de Inscrição na Receita Federal 

4. Histórico Institucional 

 

Documentação normalmente exigida para projetos 

• Documentos  Específicos  

1.Certidão de Inscrição  municipal/Estadual 

2.Alvará de funcionamento (PM – Bombeiros) 

3.Parecer do Conselho fiscal  - OSCIPs  

4.Balanço Patrimonial 

5.DIPJ – Última declaração 

6.Parecer e Relatório de Auditoria Independente 

7. Certidão contendo o nome dos dirigentes 
 

• Certidões 
1.Certidão Negativa de débitos Municipal/ Estadual /Federal 
2.CND FGTS 
3.CND INSS 
4.Certidão de OSCIP 
5.Certidão de domicílio Bancário 
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6.Certidão negativa de Protestos 
 

• Outros Documentos 
1.Demonstrativo de receitas e despesas 
2.Certidão negativa da Justiça Federal 
3.Certidão negativa da Justiça Trabalhista 
4.Certidão negativa da Justiça Estadual 
5.Certidão de distribuição TCE & Objeto e Pé 
6.Protocolo de entrega da prestação anual de contas ao Ministério da 
Justiça 
 
Fontes de financiamento Públicas & Privadas 
 

• https://docs.google.com/open?id=0B4JDLHc0-c2mVnI0RGJ1WE56WTQ  
• 1.LIGHT HOUSE  
• http://www.lighthouse-foundation.org/index.php?id=4&L=1  
• 2.TERRA VIVA GRANTS 
• http://www.terravivagrants.org/Home/portugues  
• 3.KELLOG FUNDATION  
• http://www.wkkf.org/  
• 4.ASSOCIAÇÃO ESPANHOLA DE CAPTAÇÃO 
• http://www.aefundraising.org/  
• 5.FONTES PARA CERRADO 
• http://www.ispn.org.br/categoria/catalogo-de-fontes-de-financiamento/  
• 6.Manual de Fontes de financiamento 
• http://www.cbs21.com.br/Fuentes%20de%20Financiaci%C3%B3n(paraB

rasile%C3%B1os).pdf  
• 7Brazil foundation: 
• http://www.brazilfoundation.org/portugues/index.php  
•   
• Manuais: 
• Elaboração e avaliação de projetos governo de SP: 
• http://www.ecoar.org.br/web/files/files/Manual_para_Elaboracao_Adminis

tracao_e_Avaliacao_de_Projetos_Socioambientais.pdf  
• elaboração de projetos 
• http://captacao.org/recursos/pdfs/luisstephanou-projetossociais.pdf  
• Fontes de financiamento: 
• http://www.fontesdefinanciamento.com.br/  
• Finep: 
• http://www.finep.gov.br/como_obter_financiamento/editais_financiament

o_ini.asp  
• lista de fundos: 
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http://www.moradiaecidadania.org.br/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=390:financiadores&catid=131:financiadores&Itemid=104  

• https://docs.google.com/open?id=0B4JDLHc0-c2mVnI0RGJ1WE56WTQ  
• 1.Procel eficiência energética: 
• http://www.eletrobras.com/pci/main.asp?Team=%7BFC2C2D0B-55B9-

411E-A298-ADBED177A088%7D  
• 2.BNDES 
• http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao

/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/  
• 3.bolsa de valores de SP 
• http://www.bvsa.org.br/noticias/14/inscreva-sua-ong-e-projeto-na-bvsa  
• 4.CEF 
• http://www.caixa.gov.br/  
• 5.Associação brasileira de captadores de recursos: 
• http://captacao.org/recursos/editais-abertos  
• 6.coletânea de instituições: 
• http://www.sebrae.com.br/uf/mato-grosso-do-

sul/empreendedor/captacao-de-recursos/links-uteis-para-captacao-de-
recursos/Captacao_de_Recursos%20-%20SEBRAE%20CE.pdf  

• 7.BID 
• http://www.iadb.org/pt/sobre-o-bid/sobre-o-banco-interamericano-de-

desenvolvimento-,5995.html  
• 8.GIFE 
• http://www.gife.org.br/  
• 9. ABONG 
• http://www.abong.org.br/  
• 10. Rits  
• http://www.rits.org.br/  
• 11.Revista filantropia 

http://www.revistafilantropia.net.br/_0RF/ 
 
 
Contato: 
andrevianna@uol.com.br 
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4. Waldir Luiz Ramalho , Responsabilidade Social - Gerência de 
Relacionamento Comunitário – Petrobras - Apresentação dos roteiros de 
elaboração de projetos dos Programas da Petrobras (Desenvolvimento 
& Cidadania, Petrobras Ambiental, entre outros). 
 
Waldir não disponibilizou a apresentação, argumentando que seu 

conteúdo podia ser encontrado no site: www.petrobras.com.br.  

O profissional apresentou a Política de Responsabilidade Social da 

empresa.   Esclareceu dúvidas e apresentou o “Petrobras Ambiental” e o 

“Petrobras Desenvolvimento e Cidadania”. 

Waldir também comentou sobre os instrumentos que possibilitam a 

medição dos indicadores dos projetos pela Petrobras: o monitoramento 

e avaliação do investimento ambiental e o monitoramento e avaliação do 

investimento social. 

Algumas informações de destaque apresentadas: 

• Nos anos pares a Petrobrás abre edital para seleção de projetos 

do Brasil inteiro e nos anos ímpares abre seleções regionais. 

• Apenas no edital para seleção de projetos culturais há recursos 

que podem ser destinadas a pessoas físicas.  

• No edital para seleção de projetos ambientais apenas as ONGs 

podem concorrer. Já as ONGs e as prefeituras podem concorre 

nos editais para projetos sociais. 

• O Instituto Pólis desenvolveu um estudo acerca da visão que a 

sociedade tem em relação à Petrobras. 

• Não são assinados dois contratos simultâneos com a mesma 

instituição. 

• Quando o projeto é renovado ele não capta parte dos recursos 

destinados aos editais, há uma verba para instituições 

convidadas. 

• Dentre as linhas estratégicas temos “priorização da juventude”. 

Sendo o público prioritário da faixa-etária entre 15 e 29 anos. 

• Valor máximo, bruto, pago para coordenadores de projetos, é de 

R$4.700,00 para 40 horas semanais. 
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• Até 18 de novembro estará aberta a seleção pública para projetos 

ambientais e sociais. 

Waldir cita que muitos dos projetos já são reprovados na triagem 
administrativa, onde é verificada a documentação da instituição candidata, 
antes mesmo de passarem pela triagem técnica.  

 
 

5. Marcela Sobral - Apresentação do Sistema Siconv, para captação de 
recursos governamentais / Credenciamento e habilitação do proponente 
no Sistema de Convênios / Inserção de um Projeto no Sistema de 
Convênios. 

 
Captação de Recursos Federais 
SICONV – www.convenios.gov.br 
 
SICONV – Políticas Públicas 
O Portal dos Convênios – SICONV é um sistema disponível numa 
plataforma web que permite aos órgãos do poder público federal 
disponibilizar recursos, possibilitando que concedente e convenente o 
gerenciem (on-line) todos os convênios cadastrados. 
 
 
Acesso a programas e ações definidos por alguma esfera do governo 
federal com o objetivo de avançar política pública estratégias em parceria 
com entidades privadas sem fins lucrativos ou instituições públicas. 
 
Convênios com entidades sem fins lucrativos: 
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CREDENCIAMENTO no SICONV 
 
Apresentar a Documentação no Órgão Credenciador de Proponente – 

verificar o órgão de sua região no Portal  

• Documentos:  

1. cópia autenticada do estatuto ou contrato social registrado no cartório 

competente e suas alterações;  

2. relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com CPF;  

3. declaração do dirigente máximo da entidade acerca da inexistência de 

dívida com o Poder Público e de inscrição nos bancos de dados públicos 

ou privados de proteção ao crédito, com firma reconhecida em cartório;  

4. declaração da autoridade máxima da entidade informando que 

nenhuma das pessoas relacionadas no inciso II é agente político de 

Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou 

respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau;  
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5. prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas - CNPJ pelo prazo mínimo de três anos;  

6. prova de regularidade com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal 

e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma da 

lei; e 

7. comprovação da qualificação técnica e da capacidade operacional, 

mediante declaração de funcionamento regular nos 3 (três) anos 

anteriores ao credenciamento, emitida por 3 (três) autoridades do local 

de sua sede.  

 
Marcela entrou no site do Siconv e mostrou como fazer o credenciamento 

das instituições. 

 

Condições para pleitear projetos  

 
• Estar cadastrado no SICONV 

• Estar em acordo com o CAUC - Cadastro Único de Convenentes - 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/cauc/index_regularidade.asp  

―  demonstração da previsão e efetiva de arrecadação dos impostos  

― Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), 

― a comprovação do recolhimento de tributos, contribuições, devidas à  

Seguridade Social 

― multas e demais encargos fiscais devidos à Fazenda Pública Federal; 

― inexistência de pendências pecuniárias registradas no CADIN 

― comprovação de regularidade quanto ao depósito das parcelas do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

a inexistência de pendências ou irregularidades nas prestações de 

contas no SIAFI e no SICONV de recursos anteriormente recebidos da 

União. 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

• DECRETO Nº 7.568, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011 

• PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 507, DE 24 DE NOVEMBRO DE 

2011 



 
 

Convênio: 

 

Os órgãos do Governo Federal passam a ser obrigados a fazer Chamada 

Pública para acesso ao pleito de convênios por entidades sem fins 

lucrativos – Ver módulo específico na aba 

CHAMAMENTOPÚBLICO/CONSCURSO DE PROJETOS. 

 
Entrando no Sistema 
 
O login (CPF) e a senha são disponibilizados no ato do cadastramento 

no SICONV, ao responsável pelo cadastro. 

 
Marcela mostra no sistema a Pesquisa de Editais. 
 
Passos para enviar projetos 
 

• Ver chamadas Públicas  

• Editais  

1 – as informações básicas para acesso ao programa são divulgadas no 

SICONV;  

2 – além das informações divulgadas no SICONV o órgão do governo 

lança um edital para selecionar a proposta; 

3 – além de divulgado no SICONV, o programa possui um manual, norma 

de execução, portaria ou outro tipo de regulamentação de critérios ou 

exigências.  

A leitura atenta das informações divulgadas é fundamental para uma boa 

elaboração do projeto. 

• Fazer login  

• Buscar Programa (edital aberto) nos órgãos federais de interesse e na 

aba de Chamamento Público 

• Selecionar programa escolhido 

• Verificar as condições de acesso (ver as abas dados, anexos, 

contrapartidas) e sites dos Ministérios 

• Elaborar o Projeto 

– Um projeto/termo de referência bem feito, com uma boa memória 

de calculo, é o segredo de um fácil preenchimento do SICONV e 

de boa execução  

• Entrar no sistema 
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• Preencher os dados no sistema – Inclusão de Proposta 

Copiar e colar as informações do seu projeto de acordo com as janelas 

do Sistema. 

 
PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO 
 

• Proposta/Plano de Trabalho é onde se define aspectos técnicos, 

financeiros e operacionais sobre a execução das atividades.  

Descrição detalhada do objeto, metas, justificativa, etapas, cronograma e 

outros aspectos importantes ao convênio. 

 

Procedimentos: 

 

Selecionar: “Incluir Proposta” - ABA DADOS  

Preencher as janelas com os dados:  

• Objeto 

• Justificativa 

• A agência e o banco (BB, CEF, BNB e BASA) a qual deseja que 

seja aberta a conta de convênio 

• Valor do repasse e cada parcela do montante do total de recursos 

• Data da vigência 

Capacidade técnica e gerencial 

 

4. CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL:  

• Este campo deverá ser preenchido, com um texto sobre a sua 

capacidade técnica e gerencial de realizar convênio, citando outros 

projetos realizados, semelhante a matéria que deseja pleitear o recurso.  

– Incluir documentos e comprovantes: Anexar “capacidade técnica”: 

a entidade deve inserir o seu currículo institucional.  

– Inserir dados e currículos, gestores públicos envolvidos, etc  

•  existe o limite de 1 Mega para cada arquivo a ser incluído no SICONV.  
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5. DADOS BANCÁRIOS : Escolher a opção do BANCO e indicar o Nº da 

AGÊNCIA.  

6. DATAS – vigência dos Convênios: previsão de prazo para a execução, 

informando a data de início e fim da vigência do convênio ou contrato de 

repasse; É importante ter uma boa dimensão do tempo necessário para o 

desenvolvimento da ação; 

Exemplo:  2.1. Data de Início: 02/07/2012  

    2.2. Data Término: 02/01/2014 

 

7. VALOR DO REPASSE E CADA PARCELA DO MONTANTE DO T OTAL 

DE RECURSOS 

– estimativa dos recursos financeiros, discriminando o repasse a 

ser realizado pelo concedente ou contratante e a contrapartida 

prevista para o proponente, especificando o valor de cada parcela 

e do montante de todos os recursos, na forma estabelecida em 

lei;  

– é importante que o Município já tenha um nível de precisão 

relativamente apurado sobre o que será feito e de custos 

envolvidos nessa ação. 

 

ABA PROGRAMAS  

• METAS  

– metas significam, em essência, os resultados devidamente 

quantificados que se pretende atingir 

– descrição das metas a serem atingidas  

– cada meta deve conter pelo menos uma etapa e as informações 

lançadas em cada formulário (metas e etapas) deverão ser 

compatíveis, especialmente, quanto a prazo e valores.  

Especificação da Meta: deve ser informada a descrição para a meta, de acordo 

com o objeto do convênio proposto, padronizado.  
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a. Exemplo da Meta/Objeto Padronizado: Implantação de núcleo(s) de 

esporte recreativo e de lazer – TODAS AS IDADES, no município de 

XXXX/UF.  

b. Exemplo da Meta/Objeto Padronizado: Implantação de núcleo(s) de 

esporte recreativo e de lazer – VIDA SAUDÁVEL, no município de 

XXXX/UF.  

Exemplo de Meta/Objeto Padronizado: Implantação de núcleo(s) de esporte 

recreativo e de lazer POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS no município 

de XXX/UF. 

 

ABA Programas 

2. Unidade de Fornecimento: UN  

3. Valor da Total (R$): deve ser informado o valor para realização 

integral desta META 

4. Quantidade: incluindo o número “1,00” no campo, ou seja, 1UN  

5. Valor Unitário da Meta – o Sistema preenche automaticamente, 

após o preenchimento da quantidade e do valor total.  

6. Data de Início e Término da Meta: deve ser a mesma informada na 

Aba Dados, tanto de início como de término do Convênio.  

7. UF: deve ser informada a UF do endereço de localização do 

Proponente.  

8. Município: deve ser informado o código do município 

9. Endereço: deve ser informado o endereço de localização de onde 

a meta será executada.  

10. CEP: deve ser informado o CEP de localização de onde a meta 

será executada,  

11. Ao final do preenchimento de todos os campos anteriores, clicar 

no ícone – INCLUIR 

 

• ETAPAS  



 
 

Convênio: 

 

• Para a única META cadastrada, será necessário incluir as ETAPAS 

definidas no Projeto. Para isso, o usuário deverá clicar no botão “Incluir 

Etapa” e proceder à inclusão, uma a uma.  

• Entende-se as ETAPAS como as AÇÕES (grupo de despesas) 

necessárias ao desenvolvimento da parceria ser formalizada,  

– Descrever etapa  ou fase divisão existente na execução de uma 

meta. 

– divisão das atividades e dos resultados por períodos mais curtos 

do que a duração do convênio. Espera-se um resultado específico 

que faz parte do resultado final do convênio;  

– como ele será desenvolvido ao longo do tempo;  

Obs.: A soma do total dos valores atribuídos às etapas de uma meta 

não poderá superar o valor desta 

ASSOCIAÇÃO DE ETAPAS  

a) Clicar no ícone “Associar Etapa”. O sistema lista todas as etapas relativas a 

cada meta, devendo ser feita a associação do valor a todas as etapas listadas;  

b) O sistema vai abrir as etapas que são vinculadas a cada meta. Clique na 

aba associar valor, sobre a etapa que deseja associar. Verifique se está 

associando o valor sobre a etapa certa;  

c) O sistema irá abrir o campo para ser preenchido o valor a ser associado, em 

seguida deve ser digitado o valor salvo;  

d) O sistema vai apresentar o valor associado à etapa, note o valor total da 

etapa, o valor disponível para vincular/associar e o valor já vinculado. Em 

seguida clique em voltar por duas vezes para continuar a inserir os demais 

desembolsos. 

PLANO DE APLICAÇÃO   

O Plano de Aplicação Detalhado é o detalhamento de todos os elementos de 

despesas necessários para a realização das etapas e metas.  

A relação de itens a serem relacionados e especificados como despesas do 

convênio devem especificar todos os bens e/ou serviços relacionados à 
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execução de cada uma das Etapas cadastradas para o alcance do objeto 

Proposto. 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS   

– identificar com precisão onde os recursos serão aplicados, bem 

como os períodos da realização dessas despesas 

– discriminar exatamente o que será feito com o recurso destinado 

– Identificar o valor estimado para cada despesa 

– cada parcela de desembolso será associada a pelo menos uma 

meta.  

– uma mesma parcela pode estar relacionada a mais de uma meta, 

e 

– uma meta pode receber várias parcelas 

– o valor da(s) parcela(s) destinada(s) a uma mesma meta nunca 

poderá ser superior ao valor total estabelecido para a meta 

correspondente. 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

– interessa ao convênio saber qual será o período de cada repasse  

e de aplicação da contrapartida para a conta convênio, bem 

como o valor correspondente a cada época; 

– não é necessário que as parcelas mensais sejam sempre no 

mesmo valor 

– deve indicar a época e os valores dos repasses federais e 

também da contrapartida. 

BENS E SERVIÇOS  

• listar os bens e serviços para a realização do convênio e que 

representam o seu custo 

• deve especificar cada bem ou serviço  a ser adquirido  ou contratado 

para a execução do convênio;  
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• deverá ser informado a natureza da aquisição (tabela de código de 

despesas) 

•  se será feita com recursos do convênio ou se decorrerá da 

contrapartida em bens e serviços; 

• devem ser compreendidos tanto os repasses federais como a 

contrapartida  financeira

• não há necessidade de individualizar o que será arcado pela 

contrapartida financeira e o que será custeado pelo repasse

― Identificar o valor estimado para cada despesa

• Relacionar os dados que permitem identificar o valor unitário estimado 

dos bens 

• (e serviços/obras) adquiridos

• a unidade de fornecimento

a quantidade

 

rá ser informado a natureza da aquisição (tabela de código de 

se será feita com recursos do convênio ou se decorrerá da 

contrapartida em bens e serviços;  

devem ser compreendidos tanto os repasses federais como a 

contrapartida  financeira 

necessidade de individualizar o que será arcado pela 

contrapartida financeira e o que será custeado pelo repasse

Identificar o valor estimado para cada despesa 

Relacionar os dados que permitem identificar o valor unitário estimado 

as) adquiridos  

a unidade de fornecimento 

a quantidade 

rá ser informado a natureza da aquisição (tabela de código de 

se será feita com recursos do convênio ou se decorrerá da 

devem ser compreendidos tanto os repasses federais como a 

necessidade de individualizar o que será arcado pela 

contrapartida financeira e o que será custeado pelo repasse 

Relacionar os dados que permitem identificar o valor unitário estimado 
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A última atividade aplicada pela Marcela 

fictício no sistema.

inseridas para que todos pudessem participar da atividade.

 

Contato:  

marcelasobral@gmail.com

Skype:  marcelasobral

 

 

tividade aplicada pela Marcela foi a inserção de um projeto 

fictício no sistema. Ela distribuiu uma folha com as informações a serem 

inseridas para que todos pudessem participar da atividade.

marcelasobral@gmail.com  

marcelasobral 

 

 

foi a inserção de um projeto 

Ela distribuiu uma folha com as informações a serem 

inseridas para que todos pudessem participar da atividade. 
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6. Resultado da tabulação dos questionários de aval iação da Oficina  

Segundo as listas de presença do evento, contamos com a presença de 37 

(trinta e sete) participantes. Foram preenchidos 14 (quatorze) questionários no 

primeiro dia de oficina (09/11) e 18 (dezoito) questionários no segundo dia de 

oficina (10/11). 

Abaixo temos a tabulação dos questionários de avaliação referentes ao dia 

09/11/12. 

 

 

Acredito que a maioria dos participantes achou o espaço regular devido ao 
grande número de participantes na sala.  

 

22%

57%

21%

0%

Espaço Físico

Ótimo Regular Ruim Não Responderam

43%

57%

0% 0%

Programação

Ótimo Regular Ruim Não Responderam
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A divulgação ocorreu de forma gradativa para grupos prioritários inicialmente, 

passando para outros grupos na sequência até serem preenchidas as 30 vagas 

abertas. 

 

 

 

O coffe-break foi muito elogiado. Dentre os itens que compunha o coffe-break 

temos: frutas, patês, pães diversos, torradas; bolos; sucos; café; leite e yogurte. 

50%

43%

7%

0%

Divulgação

Ótimo Regular Ruim Não Responderam

86%

14%

0% 0%

Café

Ótimo Regular Ruim Não Responderam
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Abaixo temos a tabulação dos questionários de avaliação referentes ao dia 

10/11/12. 
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Os participantes opinaram de maneira mais satisfatória a programação do dia 

10/11, com 72% dos participantes assinalando a opção correspondente ao 

“ótimo” e em 09/11, 43% assinalaram esta opção. 
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Waldir Luiz Ramalho não conseguiu chegar a tempo na noite de 09/11/12 para 

conduzir a sua parte na oficina prevista para iniciar às 19h00, devido a 

problemas na estrada em sua viagem de Santos a São Sebastião. A 

profissional Marcela Sobral iniciou sua fala que estava prevista apenas para 

10/11/12. Por isto alguns participantes que preencheram ao questionário em 

09/11 não assinalaram a questão referente a parte da oficina conduzida por 

este profissional. 
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Alguns dos participantes não responderam algumas questões referentes aos 

profissionais que conduziram oficinas por não estarem presentes em todas as 

oficinas. 
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Considerações Finais e Sugestões da Relatoria 

 

A grande procura por esta oficina demonstra que a temática trabalhada 

“Projetos e Captação de Recursos” é uma demanda real da região talvez pela 

existência de um grande número de ONGs no litoral norte paulista. 

Os participantes pediram para que tenha uma carga horária maior de oficina 

com esta mesma temática, principalmente sobre o SINCOV. 

Se houver tempo hábil e recursos a realização de uma nova oficina com esta 

temática seria muito proveitosa. 

A sala do CEDS cheia, com pessoas na porta, demonstrou o sucesso deste 

convênio que agregou pessoas, idéias e iniciativas que farão a diferença nesta 

região. E a menos de um mês do término do convênio esta oficina pôde lançar 

sementes e mostrar o caminho para transformar idéias em resultados. 
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Anexo I . Lista de Presença da manhã do dia 09/11/1 2. 
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