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FUNDO DIOCESANO DE SOLIDARIEDADE 

 
Apresentação  
 

A Diocese de Ponta Grossa, por intermédio da Caritas Diocesana de Ponta Grossa – CDPG, 

gestora do Fundo Diocesano de Solidariedade – FDS, torna público o edital de 2019 para envio de 

projetos relacionados ao tema e lema da Campanha da Fraternidade 2019, obedecendo aos 

dispositivos legais e as normas estabelecidas a seguir:  

 

1. Informações gerais do Fundo de Solidariedade 
 

 O Fundo Diocesano de Solidariedade é oriundo da Coleta da Campanha da Fraternidade, 

realizada em todas as missas das Paróquias e Capelas da Diocese de Ponta Grossa, realizada todo ano, 

no domingo de Ramos. A proposta partiu da Cáritas Brasileira, das Pastorais Sociais e da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. A finalidade do Fundo é apoiar projetos que combatam a 

exclusão social, garantindo sua aplicação em favor de iniciativas que concretizem os objetivos da 

Campanha da Fraternidade de cada ano.  

Os projetos apoiados podem ser de Pastorais Sociais, Organizações e Entidades Sociais 

comprometidos com a promoção humana e a transformação da sociedade. Do total dos recursos 

coletados 40% é encaminhado para a CNBB, onde colabora para o Fundo Nacional de Solidariedade 

(FNS) que é gerido pelo Departamento Social da CNBB, sob a Orientação do Conselho Gestor do FNS 

e 60% constituem o Fundo Diocesano de Solidariedade (FDS), em vista dos seus projetos sociais.  

 

2. Orientações gerais dos Projetos 

Os projetos apoiados são de Associações, Comunidades, Paróquias, Pastorais Sociais, 

Organizações, Movimentos Sociais e Entidades Sociais que pretendem desenvolver ações concretas 

relacionados a temática da Campanha da Fraternidade de 2019. 

 

Objetivo Geral da Campanha deste ano de 2019: 

 “Estimular a participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja 

para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade”. 
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Objetivos específicos: 

- Conhecer como são formuladas e aplicadas as Políticas Públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro; 

-  Exigir ética na formulação e na concretização das Políticas Públicas;  

- Despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de Políticas 
Públicas em âmbito nacional, estadual e municipal;  

- Propor Políticas Públicas que assegurem os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis;  

- Trabalhar para que as Políticas Públicas eficazes de governo se consolidem como políticas de Estado;  

- Promover a formação política dos membros de nossa Igreja, especialmente dos jovens, em vista do 
exercício da cidadania;  

- Suscitar pessoas comprometidos na política como testemunho concreto da fé. 

 

EIXOS 

EIXO 1 FORMAÇAO E CAPACITAÇÃO 

Formação para pessoas e/ou grupos (formais e informais) para o diálogo e cooperação, em processos 

que sirvam à vida e à proteção da vida.  

Texto Base CF 2019, Capítulo – Agir.  

Foco: Formação e capacitação direcionada para o monitoramento e para a reivindicação de políticas 

públicas, participação popular para a democratização do Estado. Fortalecimento do controle social e 

de gestão participativa, seminários, cursos e encontros de conscientização e formação política, 

visando o desenvolvimento e a participação cidadã. Reflexões a respeito de uma sociedade justa e 

solidária, buscando estratégias de soluções efetivas e viáveis ao bem comum.  

EIXO 2 MOBILIZAÇÃO PARA CONQUISTA E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS 

Criação de ações que proporcionem a superação de desigualdades sociais e o fortalecimento de 

estruturas solidárias, ou seja, o cuidado com os mais necessitados e excluídos. Ações/projetos que 

trabalhem e incentivem o desenvolvimento pessoal e social, buscando elementos para a garantia dos 

direitos fundamentais e o exercício da cidadania, proteção dos excluídos socialmente, formação, 

campanhas e mobilizações.  
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Texto Base CF 2019, Capítulo – Agir.  

Foco: Campanhas e mobilizações para a: Formação de redes de educadores/as e de agentes para o 

desenvolvimento comunitário. Disseminação dos conhecimentos e experiências de educação. 

Agrupamentos e coletivos que incentivem a comunicação, a cultura popular e artes em geral. Ou seja, 

ações que abordem e desenvolvam os seguintes temas: Políticas Públicas estabelecidas no Estado 

Brasileiro; Participação dos cidadãos na construção de Políticas Públicas em âmbito nacional, 

estadual e municipal; conhecer como são formuladas e aplicadas as Políticas Públicas no Brasil; 

formação política com foco no exercício da cidadania. 

EIXO 3 SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E GERAÇÃO DE RENDA 
(PROJETOS PRODUTIVOS) 

Projetos que busquem por meio de sua execução capacitar pessoas estimulando a geração de renda 

de forma cooperada associada ou individualmente e que beneficiem pessoas de baixa renda. Ações 

que alcancem pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social expostos a violência do 

desemprego e da desigualdade econômica.  

Texto Base CF 2019, Capítulo 1 – Agir.  

Foco: Redes de produção, comercialização e consumo solidários, trocas solidárias, sistemas de 

marcas e selos de identidade. Experiências de processamento da produção – pequenas fábricas de 

doces, de queijos; beneficiamento de frutos e frutas, verduras, de carnes... Artesanato: valorização 

das práticas culturais e geradora de coletivos ligados a arte. Pequenas fábricas de produtos 

elaborados a partir de recursos naturais: experiências de agrofloresta, quintais produtivos e casas de 

sementes; produção agroecológica com a recuperação do meio ambiente. Reciclagem de materiais 

diversos. Fortalecimento das iniciativas como as de cooperativas, baseados no agro extrativismo. 

Contribuição com processos, experiências e alternativas para o desenvolvimento local para a 

harmônica convivência, visando a economia e a geração de trabalho e renda nas comunidades – 

autogestão, comércio justo, fundos rotativos solidários, redes produtivas 

 

 



 

 

5 

 

3. Das Inscrições 

a) As inscrições iniciam-se a partir do dia 15/05/2019, e encerram-se às 17h00min do dia 

15/07/2019. 

b) Os projetos deverão ser inscritos em formulário próprio, disponibilizado pela CDPG – anexo a 

esse edital e enviados sob duas formas: Cópia física (impressa) e assinada, entregues 

pessoalmente na sede da Cáritas, nominal ao Fundo Diocesano de Solidariedade, no seguinte 

endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 581 – Centro, Ponta Grossa – Paraná ou via 

correio. Cópia digital que deverá ser encaminhada ao seguinte endereço eletrônico: 

fdscaritaspg@gmail.com 

c)  Os proponentes poderão ser Associações, Comunidades, Paróquias, Pastorais Sociais, 

Organizações, Movimentos Sociais e Entidades Sociais. Proponentes que já foram 

contemplados pelo FDS em anos anteriores, podem concorrer novamente, não havendo limite 

no número de inscrições de projetos. Porém, será contemplado, somente, um projeto por 

Entidade. 

 

4. Documentos para a Inscrição dos Projetos 

Ao inscrever o projeto, toda a documentação pertinente da Instituição Proponente: 

Associações, Comunidades, Paróquias, Pastorais Sociais, Organizações, Movimentos Sociais e 

Entidades Sociais deverá apresentar cópias conforme orientação deste edital.  

4.1 Cópia da ata, portaria, nomeação do responsável legal do proponente; 

4.2  Copia do RG e CPG do presidente/coordenador e tesoureiro; 

4.3 Cartão de CNPJ para os proponentes que possuírem CNPJ 

 

5. Delimitação Territorial do Projeto 

Os projetos deverão ser classificados também segundo os critérios de delimitação territorial abaixo: 

a. Projetos locais: são aqueles que sua ação se inscreve no âmbito interno institucional, da 

comunidade, da paróquia ou do bairro. 

b. Projetos de articulação Diocesana: são aqueles que articulam diversas comunidades, grupos 

ou movimentos no território ou em mais de uma Região Pastoral da Diocese.  

Os Municípios que compreendem o território da Diocese de Ponta Grossa são: Carambeí, 

Castro, Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, Ortigueira, Piraí 

mailto:fdscaritaspg@gmail.com
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do Sul, Ponta Grossa, Reserva, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania.  

 

6. Valores destinados aos Projetos: 

O valor máximo para apoio será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

A diretoria da Cáritas Diocesana de Ponta Grossa reserva-se o direito de solicitar readequação 

do projeto quando considerar pertinente, bem como sugerir alteração na aplicação de 

recursos financeiros, diminuir ou aumentar o valor requerido pelo proponente até o limite 

máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais) de acordo com os critérios de avaliação; 

 

7.  Da Avaliação e Seleção 

Os projetos inscritos serão submetidos análise técnica por um/a profissional da área social e 

avaliados, deferidos ou indeferidos pela diretoria da Cáritas Diocesana de Ponta Grossa.  

A aprovação do projeto poderá ser total ou parcial no que tange a solicitação dos recursos 

pleiteados pela Instituição Proponente. Pontuando os seguintes critérios:  

 

a) Afinidade do projeto com os objetivos da Campanha da Fraternidade- 2019;  

b) Relevância: o quanto o projeto é relevante para as necessidades do público alvo, se poderá 

transformar as vidas e os lugares cobertos pela ação do proponente.  

c) Participação do público alvo e da comunidade: capacidade do projeto de envolver os sujeitos 

com o quais trabalham, outras organizações e a comunidade em prol da apropriação dos 

objetivos propostos e da execução compartilhada; 

d) Viabilidade: Se os métodos e os processos serão conduzidos de maneira eficiente;  

e) Impacto social: se o projeto transformar de fato vidas e lugares por meio de ações 

consistentes para a comunidade, preservando as condições de vida, oportunizando acesso a 

direitos; 

f) Articulação: capacidade de realizar parcerias locais ou territoriais, visando potencializar as 

ações do projeto, o aumento da apropriação das ações pela comunidade viabilizando as 

transformações desejadas; 

g) Contrapartida: são os recursos que a Entidade ou grupo irá dispor para execução do projeto 

além do que é solicitado ao FDS, outros recursos, outas fontes. 
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h) Sustentabilidade: As ações que garantem a continuidade da proposta executada e que dão 

visibilidade a mesma;  

i) Processo de acompanhamento e avaliação do projeto. 

j) Periodicidade: Por quanto tempo o projeto será executado. Curto, médio ou longo prazo.  

 

8. Publicação dos resultados e convocação dos projetos aprovados 

Os projetos aprovados e os nomes dos seus respectivos proponentes serão divulgados na 

página do Facebook da Cáritas Diocesana de Ponta Grossa e no site da Diocese de Ponta Grossa. 

(www.diocesepontagrossa.org.br). 

A Caritas Diocesana de Ponta Grossa fará a convocação dos representantes legais dos projetos 

aprovados para assinaturas dos contratos e recebimento do recurso, para as devidas orientações, 

informações e esclarecimentos, quanto à execução dos mesmos. 

          Os Responsáveis pela Entidade e os Responsáveis pelos Projetos aprovados deverão participar 

da reunião em local, dia e horário determinado pela Cáritas Diocesana de Ponta Grossa. 

 

9. Dos Compromissos do Proponente 

a) A Entidade Proponente deverá deixar claro no projeto o dado bancário institucional para depósito 

do Recurso via Transferência Eletrônica Disponível (TED). 

b) A entidade proponente deverá apresentar 3 orçamentos dos itens das despesas; 

c) Utilizar os recursos de acordo com as despesas orçadas no projeto, caso contrário, o recurso deverá 

ser reembolsado ao FDS; 

d) É necessária a realização de justificativa específica quando houver a necessidade de mudança das 

despesas estabelecidas no projeto social. Deste modo, imprescindivelmente deve ser observado 

que os dispêndios só podem ser modificados quando e, se as mesmas estiverem de acordo com a 

finalidade do projeto; 

e) A logomarca da Cáritas Diocesana de Ponta Grossa deverá ser utilizada no material de divulgação 

do projeto; 

f) É necessário que a Entidade se disponibilize a participar de eventos promovidos pela Cáritas 

Diocesana de Ponta Grossa, quando convidados, a fim de divulgar a experiência do projeto;  

g) É necessário que autorize a vista de membros da Cáritas durante a execução ou término do projeto; 

h)  Contribuir na divulgação da Coleta Nacional da Solidariedade, no Domingo que antecede a Páscoa. 
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10. Prestação de contas da Entidade Proponente 
 

A prestação de contas é fundamental. Uma obrigação social e pública, que demonstra a 

transparência no processo de gestão institucional. Deverá estar prevista no cronograma de 

atividades do projeto, desenvolvida ao longo de sua execução e finalizada no prazo estabelecido para 

entrega. Dessa forma, é necessário manter a organização e o controle das notas fiscais das despesas 

previstas e/ou equipamentos adquiridos. Estas notas devem ser originais, dentro do prazo de 

validade, sem rasuras e legíveis. 

 Não serão aceitos documentos divergentes, fora da vigência do projeto ou em nome de 

terceiros. O proponente deverá cumprir totalmente os objetivos propostos, bem como os valores e 

o cronograma previamente justificados.  

a) Encaminhar a prestação de contas do recurso recebido e da contrapartida (outras fontes) 

juntamente com o relatório de atividades desenvolvidas pelo projeto, conforme orientações. Caso 

atrase ou esteja incorreto estará sujeito à devolução e estará impossibilitado de participar de 

futuros editais do FDS. 

b) Encaminhar fotos como parte integrante do processo de prestação de contas 

c) Contudo, quando não for possível a execução total ou parcial do projeto, a Entidade beneficiada 

deverá devolver o recurso por meio de depósito bancário identificado na conta do FDS na 

Cooperativa SICREDI agencia 0730 conta 16857-7 descrevendo como reembolso de projeto não 

executado; 

d) A contrapartida de no mínimo 10% do valor solicitado ao FDS pode ser contabilizada em recursos 

para aquisição de materiais para o projeto proposto ou contabilizado a estrutura física, de recursos 

humanos que cada proponente já possui. 

 

11. Disposições Finais 

1. Ao órgão gestor (Cáritas Diocesana de Ponta Grossa) reserva-se no direito de utilizar quando julgar 

oportuno, produtos, imagens, fotos e vídeos dos participantes dos projetos em suas ações de 

comunicação, sem qualquer ônus; 

2. Os direitos autorais relativos a estudos, relatórios, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao 

projeto e nele utilizados serão considerados propriedade dos autores. Ao órgão gestor (Cáritas 
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Diocesana de Ponta Grossa) reserva-se o direito de utilizar essas obras no todo ou em parte, na 

divulgação do FDS e na disseminação dos métodos e estratégias empregadas no projeto, respeitando 

as disposições referentes aos direitos autorais; 

3. Ao inscrever-se, a Instituição Proponente firma o compromisso de acatar as normas do presente 

Edital estabelecido pela Cáritas Diocesana de Ponta Grossa 
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ATENÇÃO AOS ANEXOS 

 
O Cronograma de atividades, roteiro de elaboração do Projeto, relatório das atividades e 

relatório de prestação de contas 

 

 

 

ANEXO 1.  

 

Cronograma de atividades 

Eventos Datas 

Lançamento da Campanha da Fraternidade 2019 06/03/2019 

Coleta Nacional da Solidariedade (domingo de Ramos) 14/04/2019 

Abertura do Edital 15/05/2019 

Prazo final de inscrição e entrega dos Projetos 15/07/2019 

Avaliação dos Projetos pelo Conselho Gestor 05 a 07 de agosto 

Publicação dos projetos contemplados 08/08/2019 

Prazo para apresentação da documentação da Entidade 

Contemplada pelo Projeto 

Até 23/08/2019 

Assinatura dos Contratos 31/08/2019 

Prestação de contas 30 dias após o termino do projeto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

                                                                ANEXO 2 

 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE DE 2019 

TEMA: “Fraternidade e Políticas Públicas”. 

LEMA: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is, 1,27)”  

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ACESSAR RECURSOS DO FUNDO DIOCESANO 
DE SOLIDARIEDADE 

 

TÍTULO DO PROJETO:  

Nome da Instituição:  

CNPJ:  

Banco (nome do banco): 

Agência: 

Conta: 

Responsável pela entidade: 

Responsável pelo Projeto  

Endereço:                                                    Cidade:               UF:                    CEP: 

Telefone:  

E-mails:  

 

Natureza da instituição 

(   ) Diocese                                                           (   ) Pastoral    

(   ) Grupo Organizado                                       (   ) Paróquia    

(   ) ONG                                                                  (   )  Outra _________________ 

 

Classificação do projeto 

Marque com um X na classificação que o projeto se enquadra. Os projetos são classificados em função 

da abrangência de sua atuação local, diocesana. 

 

(   ) Projeto de abrangência local             (   ) Projeto de abrangência diocesana 
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Área de abrangência temática 

(   ) Eixo 1 – Formação e capacitação  

(   ) Eixo 2 – Mobilização para conquista e efetivação de direitos 

(   ) Eixo 3 – Economia Solidaria/Geração de emprego e renda/Projetos Produtivos 

 

JUSTIFICATIVA (Aqui deverá ser informado qual a importância do projeto para a comunidade/local) 
(máximo 3 páginas) 

 

OBJETIVOS 

Geral: O que se quer alcançar com o projeto?  

 

Específicos: Em curto prazo, o que o grupo quer alcançar com o projeto?  

 

ATIVIDADES 

Listas as ações que serão desenvolvidas no período de execução do projeto. (máximo ½ página) 

 

POPULAÇÃO DIRETAMENTE BENEFICIADA: (quem será atendido pelo projeto) 

 

DESCRIÇÃO DAS PESSOAS E GRUPOS A SEREM BENEFICIADOS 

Nº de homens: 

Nº de mulheres: 

Nº. de crianças, adolescentes e jovens: 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO  

Data de início previsto: 

Data do término previsto:  

 

METODOLOGIA: Como será a organização para realizar as atividades? Como as atividades serão 
realizadas? (Máximo 2 páginas) 

 

 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Como será o acompanhamento da realização das atividades do projeto? 
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Como será feito o aferimento dos resultados das ações propostas no projeto? 

Como será feita a verificação/avaliação dos resultados das atividades? 

 

CONTINUIDADE: Quais as propostas de monitoramento e continuidade do projeto? (máximo ½ 
página) 

 

RESULTADOS: Ao final do projeto quais os resultados esperados? 

 
Proposta de DEVOLUÇÃO SOLIDÁRIA 
Exclusiva para os grupos beneficiados com recursos do FDS para desenvolvimento de projetos 
produtivos, geração de renda, devem indicar a maneira como efetuarão a devolução solidária dos 
recursos recebidos (prazo; forma de devolução: em dinheiro, em produtos; fundo rotativo solidário 
beneficiado, população beneficiada). 
 

 

Planilha de despesas 

 

 

 

 

 

 

 

DETALHAMENTO DAS DESPESAS 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA 

 

Local, data e assinaturas dos responsáveis 

 

Ponta Grossa, 2019 

Itens 
despesa 

Qt 
Valor 

Unitário 
Valor do 

Total 
Solicitado ao 

FDS 
Outras 

fontes/contrapartida 

      

      

      

      

TOTAL      

ATIVIDADE VALORES  

Solicitado ao FDS  

 Outras Fontes/contrapartida  

TOTAL GERAL DO PROJETO  


