apoio e parceria:
Projetos e Programas Sociais, Culturais e Esportivos

Manual
RESPONSABILIDADE
SOCIAL

A MILPLAN foi fundada em 1982 pelo Engenheiro Magno Vilaça
Mendes. Atualmente trabalha com o Sistema Integrado de Gestão – SIG.
Todos os processos na Sede e nas obras são certificados nas Normas ISO
9001:2015 (Gestão da Qualidade), ISO 14001:2015 (Gestão de Meio
Ambiente)

e

ISO

45001:2018

(Gestão

de

Segurança

e

Saúde

Ocupacional).

Compromisso, ética e transparência sempre estiveram entre os
Princípios da MILPLAN.

Na

Responsabilidade

Social,

a

MILPLAN

apoia

e

participa,

individualmente ou em parceria com os clientes, de projetos e
programas sociais, culturais e esportivos junto às comunidades onde
está atuando. Os colaboradores são incentivados a fazer parte do
voluntariado de cada ação como estímulo à consciência cidadã. Este
conceito tem como objetivo deixar LEGADOS em benefício à sociedade
onde esteve inserida.

objetivo
É objetivo da MILPLAN contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico das comunidades onde está inserida, destinando parte
dos resultados para ações sociais.
Este documento propõe nortear a Instituição Social para fazer parte das
ações sociais apoiadas pela MILPLAN.

diretrizes
As estratégias empresariais da MILPLAN estão alinhadas aos Princípios
de “Responsabilidade Social” e de “Perpetuação Sustentável da
Empresa”, buscando equidade entre a geração de valor para a própria
organização e seus públicos de relacionamento.
É objetivo da MILPLAN contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico das comunidades onde está inserida, descritas neste
manual (da região), através de ações sociais contempladas pela ODS da
ONU, priorizando as 4 (quatro) a seguir:

A realização de ações sociais em outras frentes, além das citadas acima, é
possível, desde que analisadas pelo Comitê de Responsabilidade Social,
Preposto e/ou Administrativo. Neste caso deve ser considerada a
importância para a comunidade local.

municípios
As Instituições Sociais devem possuir atividade ativa dentro das
comunidades nas regiões descritas abaixo.

MINAS GERAIS
Alvorada de Minas
Belo Horizonte
Conceição do Mato Dentro
Itabirito
Mariana
Nova Lima
Ouro Preto
Santo Antônio do Grama
São Gonçalo do Rio Abaixo

PARÁ
Canaã dos Carajás
Marabá
Parauapebas

ALAGOAS
Craíbas

RIO DE JANEIRO
Itaboraí
Macaé

quem pode se enquadrar
Instituições sociais sem fins lucrativos que tenham interesse em
executar ações em parceria com a MILPLAN, tanto de recebimento de
doações não financeiras, voluntariado, projetos e programas sociais,
culturais e esportivos, captação via Leis de Incentivo Fiscal, quanto de
outras ações por demanda, seguindo as diretrizes deste documento.
Podem ser contempladas pela MILPLAN, as Instituições Sociais que:
Estejam legalmente regularizadas no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas(CNPJ) ativo junto à Receita Federal.
Possuam no mínimo 1 (um) ano completo de registro de CNPJ e
Estatuto atualizado.
Estejam em dia com suas obrigações legais, financeiras e fiscais.
Possuam titularidade de conta corrente regular ativa para a
transferência dos recursos.
Atuem dentro das ODS descritas neste manual e nas regiões
descritas neste manual.

envio da documentação
Para viabilizar apoio e parceria entre Instituição Social e MILPLAN, a
Entidade Social precisa enviar os documentos descritos abaixo para
validação junto ao Comitê de Responsabilidade Social, Preposto e/ou
Administrativo.
Cópia simples do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Cópia simples da Ata de Eleição da Diretoria em vigência;
Cópia simples do Estatuto;
Cópia simples do RG e CPF ou CNH do representante legal da
instituição;
Parágrafo único. A MILPLAN pode solicitar novas documentações ou
preenchimento de demais documentos caso necessário.
Os
documentos
devem
ser
enviados
<lygia.barbosa@ohubsocial.com.br> com assunto:
"Documento: parceria MILPLAN".

para

e-mail

Todos os documentos devem ser enviados até 5 dias úteis após
solicitação da MILPLAN.

inscrição
Para demonstrar interesse em ser contemplado pela MILPLAN, as
Organizações Sociais devem se inscrever através do formulário abaixo.

Caso necessário, o Hub Social, parceira da MILPLAN, entrará em contato
para mais informações.
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