
 

GUIA OPERACIONAL 

 CAMPANHA NACIONAL: CIDADANIA EM AÇÃO 

 
Objetivo 

A Campanha Cidadania em Ação tem por objetivo arrecadar recursos para combater a 
fome e a extrema pobreza no País, atendendo famílias e comunidades impactadas pela 
pandemia. 
 
Arrecadação nacional 

● Na conta: Agência 0647-Conta: 013/24514-3 

● Chave Pix: 01.285.730/0001-49 e 

● Site: www.moradiaecidadania.org.br 

  
Critérios de rateio: 

● 50% dos valores arrecadados: proporcional ao número de 
empregados/aposentados/pensionistas Caixa (25%) e à população dos 
Estados (25%). 

● 50% dos valores arrecadados: proporcional ao índice IBGE de extrema 
pobreza dos Estados.   

 
Comitê Gestor Nacional - é coordenado pela Presidência Executiva da Moradia e 
Cidadania, e conta com a participação voluntária das instituições parceiras nacionais.   
 
Atribuições:  

1. Promover a mobilização das instituições parceiras da Família Caixa em âmbito 
nacional, e a divulgação da Campanha nos respectivos canais de comunicação; 

2. Realizar o rateio dos valores recebidos, com base nos critérios estabelecidos, e 
providenciar o repasse dos recursos às Coordenações Estaduais da Moradia e 
Cidadania para destinação aos beneficiários; 

3. Receber, consolidar e divulgar às instituições parceiras da Família Caixa a 
prestação de contas dos recursos recebidos e aplicados nos Estados;  
 

4. Deliberar sobre casos não previstos neste Guia.  
 

Comitê Gestor Estadual - é coordenado pela Coordenação Estadual da Moradia e 
Cidadania, e conta com a participação voluntária das instituições parceiras.  
 

http://www.moradiaecidadania.org.br/


Atribuições:  
1. Promover a mobilização das instituições parceiras em âmbito estadual, e a 

divulgação da Campanha nos respectivos canais de comunicação; 
2. Receber as demandas de organizações sociais por meio dos comitês de 

associados da Moradia e Cidadania ou via instituições parceiras; 
3. Analisar os pedidos de apoio e decidir sobre a destinação dos recursos; 
4. Orientar sobre a importância dos registros fotográficos das entregas da Campanha 

para divulgação em âmbito local e nacional; 

5. Autorizar o repasse às instituições (excepcionalmente, a pessoas físicas), 
conforme documentação exigida pela Moradia e Cidadania;  

6. Enviar prestação de contas mensal ao Comitê Gestor Nacional, relativa aos 
valores recebidos e sua aplicação.  

 
 

GUIA OPERACIONAL RÁPIDO 

 
1. Quais os formulários anexos deste Guia? 

▪ Apresentação de Ação Emergencial 
▪ Modelo do Recibo 

▪ Planilha para Prestação de Contas 

 
2. Como será feita a apresentação das demandas por recursos da Campanha? 
A apresentação será feita por meio do formulário “Apresentação da Ação Emergencial”. 
Os nomes das madrinhas/padrinhos das ações, e seus respectivos Comitês, constarão 
do formulário de apresentação.  

 
3. Quem avaliará as propostas e demandas recebidas? 

O Comitê Gestor Estadual, com base nas informações prestadas no formulário 
“Apresentação de Ação Emergencial”. 
  
4. Quais as características das ações a serem contempladas pela Campanha? 

Ações de combate à fome e extrema pobreza, sendo critério de desempate o número 
de pessoas beneficiadas na ação. 
 
5. Quais os itens que poderão ser adquiridos com os recursos da Campanha? 

Gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza, que usualmente compõem cestas 
básicas. 
 
6. Como será feita a comunicação às organizações sociais a serem atendidas? 

Será feita pelas madrinhas/padrinhos de cada ação, comunicando o valor aprovado. Na 
ocasião será enviado o modelo do Recibo a ser preenchido e assinado, será enviada a 
Planilha com orientações sobre a prestação de contas e sobre os registros visuais dos 
bens chegando aos beneficiários. 
 
7. Como será feita a liberação dos recursos? 

A administração estadual da Moradia e Cidadania efetua o crédito em conta bancária da 
organização beneficiada, mediante cópia eletrônica do Recibo. 



 

8. Como será feita a compra e a entrega dos itens aos beneficiários finais? 

A organização social parceira adquire os gêneros alimentícios/cestas básicas, conforme 
registrado no recibo, e providencia a entrega aos beneficiários finais da Campanha. 
 
9. Como será feita a prestação de contas? 

Será realizada no prazo de até 10 dias, contados a partir do crédito em conta, por meio 
da Planilha para Prestação de Contas, com o envio dos seguintes comprovantes à 
madrinha/padrinho da ação: 

▪ Planilha de consolidação das compras/despesas realizadas, com a assinatura do 
responsável pela organização social; 

▪ Cópias dos comprovantes das despesas realizadas. Os originais das notas fiscais 
permanecem na contabilidade da organização social.  

▪ Comprovantes visuais – fotografias ou outros registros. 
OBS: Quando as compras forem realizadas diretamente pela Moradia e Cidadania, as 
notas fiscais deverão ser emitidas em nome da Moradia e Cidadania. 

  
10. Como será a finalização da prestação de contas? 

A madrinha/padrinho da ação enviará a documentação e os comprovantes à 
Coordenação Estadual da Moradia e Cidadania para registro contábil, elaboração da 
prestação de contas e arquivo. 


