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EDITAL

A Excelentíssima Senhora CRISTIANE FREIER CERON, Juíza Federal na Titularidade 
Plena da 1ª Vara Federal de Santiago e da Unidade Avançada de Atendimento da Justiça 
Federal em São Borja, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, na forma do disposto na 
Resolução n.º 154/2012 do CNJ, nos arts. 347 a 353 da Consolidação Normativa da 
Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região e, na Portaria n.º 947/2015 da 1ª Vara 
Federal de Santiago RS e Unidade Avançada de Atendimento de São Borja RS, COMUNICA 
pelo presente edital que se torna pública a abertura do prazo para recebimento de propostas 
das instituições sem fins lucrativos, tanto públicas, quanto privadas, que compõem a rede 
pública de Assistência Social, Educação e Saúde, tais como abrigos, asilos, escolas, creches, 
hospitais, centros de reabilitação ou entidades congêneres, com o propósito de 
FIRMAREM CONVÊNIO destinado à execução das penas alternativas, as quais serão 
beneficiadas, tanto com recursos humanos, derivados das penas de prestações de serviços 
à comunidade, quanto com recursos financeiros, estes derivados das penas de prestações 
pecuniárias, por parte dos apenados desta Justiça Federal, em decorrência da cominação da pena 
restritiva de direito (artigos 43, I, e 45, §1°, Código Penal), ou de condição imposta para 
transação penal ou suspensão condicional do processo (artigos 76 e 89, § 2°, ambos da Lei n° 
9.099/95), e que tenham sede nesta Jurisdição, quer dizer, em quaisquer dos seguintes 
municípios: 1. Bossoroca, 2. Capão do Cipó, 3. Garruchos, 4. Itacurubi, 5. Jaguari, 6. 
Maçambará, 7. Nova Esperança do Sul, 8. Santiago, 9. São Borja, 10. São Francisco de 
Assis, 11. São Vicente do Sul e 12. Unistalda. Os recursos financeiros serão direcionados para 
projetos a serem apresentados pelas entidades conveniadas, de acordo com o modelo definido 
pelo Serviço Social desta Justiça Federal. Serão priorizadas, para o repasse desses recursos, a 
relevância social do serviço prestado e a viabilidade da implementação do projeto, segundo a 
utilidade e a necessidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas políticas públicas 
especificas.

Havendo interesse, as entidades públicas, assistenciais ou de utilidade pública deverão firmar 
convênio anteriormente à apresentação do projeto junto à secretaria deste Juízo. As propostas 
para convênios, juntamente com os projetos sociais, serão apresentadas, de forma 
improrrogável, entre 15/09/2015 e 15/10/2015, e deverão ser instruídos, obrigatoriamente, com:

1) estatuto e alterações subseqüentes, registrados no Cartório de Títulos e Documentos;

2) ata de eleição da atual diretoria, especificando representante legal e seu mandato, registrada 
no Cartório de Títulos e Documentos;

3) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ ativo);

4) certidão de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Federal, bem como pela 
Fazenda Estadual e Municipal;

5) certidão de regularidade fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

6) certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

7) declaração expressa do proponente, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que a 
entidade não se encontra em mora nem em débito em qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal Direta e Indireta;
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8) descrição dos bens a serem adquiridos, instruído com 03 (três) orçamentos.

Essas propostas também poderão ser instruídas, complementarmente e facultativamente, com:

1) Comprovante de Instituição Filantrópica do Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS);

2) Declaração de utilidade pública pelo Município ou pelo Estado.

Todos os documentos poderão ser apresentados neste Cartório, através de cópias simples 
acompanhadas do original para conferência.

Serão apreciados exclusivamente projetos com orçamento de até R$ 8.000 (oito mil reais).

Poderá a entidade apresentar mais de um projeto, desde que o valor total dos projetos estejam 
dentro do limite máximo estabelecido no presente edital.

No processo seletivo serão observadas as normas constantes nos artigos 347 a 353 da 
Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região.

As demais normas atinentes à habilitação de entidades e julgamento dos projetos sociais 
encontram-se detalhadas na Portaria n.º  947/2015 da 1ª Vara Federal de Santiago e Unidade 
Avançada de Atendimento da Justiça Federal em São Borja.

A destinação dos valores terá o acompanhamento do Ministério Público Federal, na qualidade 
de fiscal da lei.

Quaisquer contatos que porventura se fizerem necessários, poderão ser efetuados por intermédio 
do endereço eletrônico rssti01@jfrs.jus.br ou fones (55) 3249 7218 / 3431 3625, com Gustavo 
Volpato.

Este edital será afixado no átrio da secretaria e publicado na imprensa, bem como encontrar-se-á 
disponível na rede mundial de computadores, através da página www.jfrs.jus.br da Justiça 
Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.

DADO E PASSADO nesta cidade de Santiago, Rio Grande do Sul,  10 de julho  de dois mil e 
quinze (2015). Eu, Gustavo Costa Volpato, Analista Judiciário, digitei, e Maurício Souza 
Maronez, Diretor de Secretaria, conferiu.

 

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Freier Ceron, Juíza Federal, em 
25/08/2015, às 12:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 
2618606 e o código CRC 02866E9E.

 

0004519-34.2014.4.04.8001 2618606v5

Página 2 de 2:: SEI / TRF4 - 2618606 - Edital ::

28/08/2015https://sei.trf4.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...


