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1. Diretrizes 

Somente pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos (poder público, 
associações, ongs, entre outros) 
estão habilitadas a apresentar 
projetos, contendo o maior número 
possível de parceiros de forma a 
garantir o comprometimento e 
sucesso dos mesmos.
Para serem elegíveis os projetos 
sociais precisam ter:

• Autossustentabilidade: 
ao final do projeto o mesmo deve ter 
continuidade e capacidade de se 
manter sem o apoio do Consórcio 
Machadinho.

• Alcance Social: 
projeto deve beneficiar o maior 
número possível de pessoas, em 
especial as em vulnerabilidade social, 
de modo que não afete no 
desempenho e qualidade dos 
serviços prestados.

• Articulação com Outros Parceiros: 
os projetos devem apresentar 
parceiros além do Consórcio 
Machadinho, podendo a contra 
partida do parceiro ser em forma de 
repasse de recursos financeiros, 
prestação de serviços voluntários, 
doação de equipamentos, entre 
outros.
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2. Critérios de
Avaliação

Além de atender as Diretrizes do 
Consórcio, os projetos devem ter 
entre os objetivos:

• Melhoria da qualidade de vida; 

• Atender a várias gerações;

• Geração de renda;

• Comprometimento dos parceiros 
com o projeto;

• Manutenção do homem no campo.

Também são considerados durante a 
avaliação dos projetos:

• Orçamento e coerência de valores;

• Documentação e viabilidade técnica.

Todo projeto passa por uma avaliação, 
com base nos seguintes itens:

• Histórico da Instituição;

• Autossustentabilidade;

• Avaliação Financeira;
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O proponente receberá 
um retorno em no 
máximo 10 dias úteis da 
data da inscrição do 
projeto no site.

Após avaliação os projetos são 
classificados e pontuados por 
equipe multidisciplinar, a aprovação 
dependerá das prioridades e 
disponibilidade de recursos por 
parte do Consórcio Machadinho.

• Parcerias;

• Áreas de Atuação; 

• Público Atendido.



3. Acompanhamento
e Publicidade

A equipe técnica do Consórcio 
Machadinho acompanha e orienta a 
execução dos projetos e realiza 
visitas periódicas durante e após o 
término.

Essas visitas são importantes para 
medir o envolvimento da 

Sempre comunicar 
atividades extras 
desenvolvidas durante o 
projeto com 
antecedência para que o 
Consórcio possa 
acompanhar e dar a 
devida publicidade.  
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comunidade em relação aos 
projetos e mensurar se os objetivos 
foram alcançados.

A assessoria de comunicação 
registra as atividades 
desenvolvidas e dá a devida 
publicidade as ações de 
sustentabilidade do Consórcio 
Machadinho, em parceria com a 
comunidade.

Notícias, eventos e informações 
sobre essas atividades são 
divulgadas periodicamente na 
imprensa local. 



4. Cadastramento
dos Projetos

Os projetos devem ser cadastrados 
no Portal Social através do site do 
Consórcio Machadinho: 
www.machadinho.com.br

Ao final do cadastramento o seu 
projeto será enviado ao banco de 
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dados do Consórcio Machadinho 
para posterior análise.

Você deverá acompanhar o status 
de seu projeto através da senha de 
acesso recebida no e-mail 
cadastrado no sistema.

http://www.machadinho.com.br


5. Fluxograma
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Não  

Sim

PROSPECÇÃO

Visitas as prefeituras,
entidade e comunidades.

RECEBIMENTO DOS
PROJETOS

Cadastramento via site.

SELEÇÃO E ANÁLISE

Viabilidade do Projeto

FICA ARQUIVADO
BANCO DE DADOS

ACOMPANHAMENTO
DO PROJETO

ASSINATURA DE 
CONVÊNIO E  

EXECUÇÃO DO
PROJETO

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

Encerramento Projeto

APROVADO?
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