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MANUAL APOIO PROJETOS SOCIAIS

 

MANUAL PARA APOIO A PROJETOS SOCIAIS - SELEÇÃO 2016/2017 
NEGÓCIOS NIÓBIO E FOSFATOS 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1. Iniciativas sociais são parte do compromisso dos negócios de Nióbio e Fosfatos 
com as comunidades nas quais a empresa opera e refletem os seus valores enquanto 
uma organização socialmente responsável. 

1.2. Esse Manual foi concebido para orientar a apresentação de projetos sociais à 
empresa. A meta é auxiliar as instituições de caráter público e privado sem fins 
lucrativos, a apresentar propostas de parceria em projetos que visem ao 
desenvolvimento e em benefício das comunidades onde a empresa atua. 

1.3. Sua utilização permitirá a essas entidades conhecer os detalhes essenciais à 
aprovação de seus pedidos de apoio a projetos nas diversas áreas possíveis, com a 
necessária clareza quanto aos elementos essenciais ao seu sucesso, grau de 
comprometimento, estabelecimento de metas e metodologia de avaliação de 
resultados. 

 

2. CRITÉRIOS DE ENVIO DE PROJETOS E SELEÇÃO 

 
2.1. Serão avaliados projetos com realização nos municípios de Catalão e Ouvidor, 
no Estado de Goiás; e Cubatão, no Estado de São Paulo. 
 
2.2. Serão também avaliados projetos privados e incentivados, tanto em andamento, 
como aqueles em fase de implementação, contanto que estejam de acordo com as 
demais orientações deste Manual. 

 
2.3. Outros critérios para avaliação dos projetos recebidos: 
 

a) Os proponentes deverão possuir CNPJ válido; 
b) Não será aceita a participação de pessoas físicas; 



 

www.angloamerican.com.br 

MANUAL APOIO PROJETOS SOCIAIS

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 de Nióbio e Fosfatos; 

h) Não serão apoiados projetos com atividades e/ou iniciativas que possam 
transgredir a legislação local ou as políticas e normas dos negócios de Nióbio 
e Fosfatos; 

i) Não serão apoiados projetos desenvolvidos por organizações que detenham 
poderes regulatórios ou de emissão de licenças sobre os negócios de Nióbio 
e Fosfatos; 

j) Serão priorizados projetos que possam contribuir para as prioridades do 
investimento social da Anglo American, sendo elas: 
 

A. Emprego Local e Geração de Renda 
B. Meio Ambiente 
C. Cultura, Esporte e Lazer 
D. Saúde  
E. Educação  

 
2.4. Os projetos podem incluir mais de um dos temas citados acima. As entidades 
podem, ainda, solicitar recursos para sua qualificação e treinamento nas áreas em 
que queiram atuar e para as quais ainda não tenham experiência.  
 
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. São ainda necessários: 
 

a) Clareza e qualidade do projeto; 
b) Experiência em projetos semelhantes; 
c) Identificação do tema com as prioridades indicadas pelos negócios de Nióbio 

e Fosfatos; 
d) Qualidade das ferramentas de avaliação de resultados; 
e) Orçamento compatível com as atividades previstas. 



 

www.angloamerican.com.br 

 

MANUAL APOIO PROJETOS SOCIAIS

 

3. PRAZOS E ENVIO DE PROJETOS 

 
3.1. Todas as solicitações de parceria em projetos sociais devem ser encaminhadas 
para o e-mail projetosocial@angloamerican.com até às 23h59m do dia 05 de outubro 
de 2016. 
 
3.2. Somente serão contemplados projetos que forneçam todas as informações 
requeridas nos Formulários de Investimento Social, bem como documentos 
solicitados. 
 
3.3. As dúvidas deverão ser encaminhadas para o email 
projetosocial@angloamerican.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 
c) ICMS – Estado de Goiás 
d) ICMS – Estado de São Paulo 
e) ICMS – Minas Gerais  
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) 
 
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 com expertise em avaliação de projetos sociais. 
 
4.2. Os principais critérios de avaliação serão: 
 a) Público alvo coerente com o estabelecido nesse Manual; 
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 b) Objetivos claros e bem definidos; 
 c) Viabilidade social e econômica; 
 d) Impacto da ação proposta; 

e) Qualidade das ações previstas; 
f) Indicadores claros e mensuráveis; 
g) Cumprimento da documentação. 
 

4.3. Os valores solicitados poderão ser avaliados e questionados pela comissão 
técnica da Anglo American, estando sujeitos a alterações posteriores. 
 
4.4. Todas as organizações receberão por e-mail o resultado do processo de seleção 
até o final do ano de 2016. 
 
4.5. Os projetos selecionados serão executados a partir de 2017. 
 
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 
Anglo American, 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 e CPF 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. 
 
No caso de projetos via leis de incentivo fiscal, as instituições ainda devem 

fornecer: 
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g) Projeto original submetido ao órgão responsável pela aprovação do projeto 

para incentivo fiscal; 
h) Publicação no Diário Oficial comprovando a aprovação do órgão competente 

correspondente. 
 

6. CONTRAPARTIDAS , RELATÓRIOS E MONITORAMENTO 

 
6.1. Caso o projeto seja aprovado, o proponente deverá assinar o Termo de 
Autorização de Uso de Imagem, assim como repassá-lo ao seu público beneficiário 
para que os negócios de Nióbio e Fosfatos possam usar essas imagens em suas 
publicações. 

 
6.2. Os projetos aprovados serão constantemente acompanhados na forma de 
relatórios técnicos e financeiros e visitas técnicas. Os relatórios periódicos deverão 
ser enviados em datas definidas pela empresa e conforme modelo definido pela 
mesma. 

 
6.3. É de responsabilidade da instituição proponente a elaboração dos relatórios e a 
correta aplicação dos valores investidos pelos negócios de Nióbio e Fosfatos, 
respondendo legalmente por qualquer utilização diferente do previsto no projeto. 

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


