
 

 

EDITAL DE ORIENTAÇÃO PARA APOIO A PROJETOS SOCIAIS  
-  ANO 2020 - 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A CMOC Brasil compreende o Investimento Social como compromisso 

fundamental para o cumprimento de seus direcionadores corporativos: Missão, 
Visão e Valores. Por isso, reuniu em sua Política de Investimento Social as 
orientações, conceitos, critérios e mecanismos para a correta aplicação de 

recursos privados e incentivados em favor das comunidades nas regiões em 
que está presente, de forma que reflita os valores da empresa como 

organização socialmente responsável.  
 
1.2. Este Edital foi desenvolvido para orientar as instituições - de caráter 

público e privado sem fins lucrativos - a apresentarem à empresa projetos 
sociais aprovados via leis de incentivo fiscal de qualquer esfera governamental, 

de forma clara, concisa e dentro de parâmetros similares, que permitam uma 
avaliação equânime. Os projetos devem ter como objetivo beneficiar as 
comunidades nas quais as operações da CMOC Brasil estão presentes.  

 
 
2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

2.1. Serão avaliados projetos desenvolvidos prioritariamente nos municípios de 

Catalão e Ouvidor, no Estado de Goiás; e Cubatão, no Estado de São Paulo. 
 

2.2. Serão avaliados projetos incentivados, em andamento ou em fase de 
implementação, desde que estejam de acordo com as orientações descritas 
nesse Edital. 

 
2.3. Outros critérios para avaliação dos projetos recebidos: 

 
a) Os proponentes deverão possuir CNPJ válido, criado há pelo menos 1 

(um) ano; 

b) Não será aceita a participação de pessoas físicas; 
c) Os responsáveis legais pelas instituições devem ser brasileiros, nativos 

ou naturalizados; 
d) Não serão apoiados projetos relacionados à política partidária, incluindo 

financiamento a partidos, candidatos e/ou campanhas; 

e) Não serão apoiados projetos relacionados a atividades de esporte 
profissional ou comercial; 

f) Não serão apoiados projetos relacionados a eventos de caráter de 
promoção individual, assim como atividades cuja natureza primária seja 
religiosa; 

g) Não serão aceitos projetos cujos proponentes estejam diretamente 
envolvidos com os negócios da CMOC Brasil; 

h) Não serão apoiados projetos com atividades e/ou iniciativas que possam 
transgredir a legislação local ou as políticas e normas da CMOC Brasil. 



 

 

i) Não serão apoiados projetos desenvolvidos por organizações que 
detenham poderes regulatórios ou de emissão de licenças sobre os 

negócios da CMOC Brasil.  
j) Não serão apoiados projetos que visem o comércio de produtos ou 

serviços sem caráter social. 

k) Não serão apoiados projetos que tenham no seu corpo gestor, 
empregados da CMOC ou ascendentes/descendentes diretos (pais, 

cônjuges e filhos) em cargos de gestão, bem como empregados do setor 
da CMOC responsável pela condução deste Edital. A participação dos 
mesmos no projeto será permitida exclusivamente em caso de 

atividades de voluntariado; 
l) Serão priorizados projetos que estejam alinhados aos pilares 

(Compromisso Socioambiental | Diálogo e Engajamento | Valor 
Compartilhado) e focos de atuação da Política de Investimentos Sociais 

da companhia, com o objetivo de promover o desenvolvimento e 

transformação social das comunidades onde ela está presente. Os focos 
da atuação socioambiental da CMOC são: 

 

 Educação Inclusiva e equitativa (cultura, esporte e lazer); 

 Qualificação Profissional; 

 Crescimento econômico e geração de renda; 

 Conservação dos Recursos Hídricos e Consciência Ambiental; 

 Saúde. 
 

2.4. Os projetos podem incluir mais de um dos temas citados no item 2.3 (l). 
 

2.5. Um mesmo proponente pode enviar mais de um projeto, desde que seja 
diretamente responsável pela veracidade, validade e demais encargos do 
projeto. 

 
2.6. Os projetos cuja lei de incentivo seja os Fundos Municipais da Criança e 

do Adolescente, do Idoso ou demais Fundos de renúncia fiscal deverão atender 
a todos critérios estabelecidos pelos referidos Conselhos, incluindo o valor 
limite de aporte por projeto.  

 
2.7. São ainda avaliados: 

 
a) Clareza, qualidade, aplicabilidade e sustentabilidade do projeto; 
b) Experiência em projetos semelhantes; 

c) Adesão do tema às diretrizes de Investimentos Sociais da CMOC Brasil; 
d) Qualidade das ferramentas de avaliação de resultados; 

e) Orçamento compatível com as atividades previstas. 

2.8 O simples envio do projeto e a compatibilidade com os critérios de apoio 

não caracterizam o apoio imediato por parte da CMOC Brasil, que além dos 

critérios já mencionados, avaliará a disponibilidade de recursos financeiros 

para os apoios. A empresa resguarda-se ao direito de não divulgar previamente 

a disponibilidade de recursos para o apoio a projetos.  



 

 

3. PRAZOS E ENVIO DE PROJETOS 
 

3.1. Todas as solicitações de parceria em projetos sociais devem ser 
encaminhadas para o e-mail gestaosocial@br.cmoc.com entre a 0h de 09 de 
setembro e às 23h59 de 15 de outubro de 2019. Não serão avaliados 

projetos enviados fora deste período. 

 

3.2. Somente serão contemplados projetos que forneçam todas as informações 
requeridas no Formulário de Inscrição para Apoio a Projetos Sociais via 
Leis de Incentivo Fiscal e Investimento Privado – Ano 2020, bem como os 

documentos solicitados. 
 

3.3. As dúvidas deverão ser encaminhadas somente para o email 
gestaosocial@br.cmoc.com 
 

3.4. Para os projetos via leis de incentivo fiscal, os mecanismos de renúncia 
prioritários são: 

 
a) Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) e/ou FMDCA; 
b) Fundo do Idoso; 

d) ICMS – Estado de São Paulo; 
f) Lei Federal de Incentivo ao Esporte; 

g) Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); 
h) Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON); 
i) Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência 

(PRONAS/ PCD); 
j) IPTU do Bom Empreendedor. 

 
3.5. Na inscrição, os projetos devem especificar a lei de renúncia fiscal à qual 
estão vinculados, além de encaminhar o documento que comprove a sua 

aprovação. 
 
4. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

4.1. Todos os projetos serão avaliados por um comitê técnico composto por 

profissionais especializados em avaliação de projetos sociais.  
 

4.2. Os principais critérios de avaliação serão: 
 

• Relevância social: diagnóstico social que justifique a sua atuação e o 

grau de importância e abrangência em relação ao atendimento das 
necessidades e prioridades da comunidade para a inclusão social. 

• Viabilidade: dispõe de equipe técnica, capacidade operacional e 

institucional viável em relação ao objetivo proposto, e conta com outros 
recursos financeiros próprios ou de parceiros. 

• Potencial de continuidade: conta com parcerias de outros 

setores/empresas ou desenvolve alternativas para a 

manutenção/continuidade do projeto. 
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• Interação com políticas públicas: atende a uma agenda local, regional 

ou nacional. 
• Avaliação de processos e resultados: apresenta indicadores claros e 

coerentes para o monitoramento e avaliação do processo e dos 
resultados. 

• Comunicação: prevê um plano de comunicação que inclui como 

contrapartida a divulgação da marca CMOC Brasil.  
• Oportunidades para o Voluntariado: o projeto oferece oportunidades 

para atuação de voluntários.  
• Compliance: está quite com todas as obrigações legais, penais, 

trabalhistas e promove a inclusão, diversidade, respeito aos direitos 
humanos e boas práticas de sustentabilidade ambiental dentro da sua 

própria estrutura organizacional. 
 
4.3. Os valores solicitados poderão ser avaliados e questionados pela 

comissão técnica da CMOC Brasil, estando sujeitos a alterações posteriores. 
 

4.4. Todas as organizações receberão por e-mail o resultado do processo de 
seleção até o dia 06 de dezembro de 2019. 
 

4.5. Os projetos selecionados serão executados a partir de 2020. 
 

4.6. Não cabe recurso sobre o resultado do processo de seleção de apoio a 
projetos sociais. 
 

4.7. Qualquer alteração no projeto deve obter autorização do Comitê 
responsável da CMOC Brasil, podendo afetar a aprovação do projeto. 

 
4.8. Os casos não contemplados nesse manual serão arbitrados pela 
Comissão de Seleção. 

 
 
5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 

5.1. O formulário de inscrição deverá ser acompanhado pela cópia dos 

seguintes documentos: 
 

a) Cartão do CNPJ; 
b) Estatuto Social da instituição; 
c) Ata da reunião que elegeu o representante legal da instituição; 

d) Identidade, CPF e comprovante de endereço dos representantes legais 
da instituição; 

e) Comprovante de endereço da instituição; 
f) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, negativa de protestos e 

de processos ou execuções fiscais, cíveis e trabalhistas; 

g) Alvará / Licença de Funcionamento (Corpo de Bombeiros, Vigilância 
Sanitária e Prefeitura), se aplicável ao projeto; 

h) Projeto original submetido ao órgão responsável pela aprovação do 
incentivo fiscal; 



 

 

i) Publicação no Diário Oficial comprovando a aprovação do órgão 
competente correspondente, se for o caso; 

j) Declaração constando aprovação do projeto por parte do Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente, do Idoso ou demais Conselhos 

Municipais que permitem a dedução fiscal para projetos que pleiteiam 

recurso via Fundos Municipais; 

k) Nos casos em que o projeto ainda está em avaliação pelo Conselho 

Municipal, deve ser apresentada declaração emitida pelo referente 

Conselho que confirme a inscrição no Edital de Fomentado da entidade;  

l) Declaração constando que no corpo gestor da instituição não há 

membros que sejam empregados ou ascendentes/descendentes diretos 

(pais, cônjuges e filhos) da CMOC em cargos de gestão, bem como do 

setor da CMOC responsável pela condução deste Edital. 

 

6. CONTRAPARTIDAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E MONITORAMENTO 

 

6.1. A empresa reserva-se ao direito de apoiar parcialmente os projetos 

selecionados. 

6.2. Em caso de aprovação do projeto será firmado Contrato de Investimento 

Social Incentivado a ser assinado por ambas as partes (incentivadora e 
incentivado), em duas vias originais de igual teor. 
 

6.3. Em caso de aprovação do projeto, o proponente deverá assinar o Termo 
de Autorização de Uso de Imagem, assim como repassá-lo ao seu público 

beneficiário para que a CMOC Brasil possa usar essas imagens em suas 
publicações.  
 

6.4. Os projetos aprovados serão constantemente acompanhados na forma de 
Relatórios técnicos e financeiros, além de visitas técnicas periódicas. Os 
relatórios deverão ser enviados periodicamente em datas previamente 

definidas pela empresa e conforme modelo padrão estabelecido pela 
companhia. 

 
6.5. É de responsabilidade da instituição proponente a elaboração dos 
relatórios e a correta aplicação dos valores investidos pela CMOC Brasil, 

respondendo legalmente por qualquer utilização diferente do previsto no 
projeto. 

 
6.6. A não prestação de contas por parte do projeto apoiado gerará o 
descredenciamento da instituição para a participação em futuros editais de 

investimento social da CMOC Brasil.  
 


