
 
JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Pedro Palmeiro,1437 - Bairro Centro - CEP 97700000 - Santiago - RS - www.jfrs.jus.br 
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PORTARIA Nº 947, DE 10 DE JULHO DE 2015.

CONSTITUI O V PROGRAMA DE PENAS 
ALTERNATIVAS DOS JUÍZOS DA 1ª VARA 
FEDERAL DE SANTIAGO E UNIDADE AVANÇADA 
DE ATENDIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO 
BORJA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO 
SUL (edição 2015), com o objetivo de definir os 
procedimentos que devem ser realizados pelas entidades 
conveniadas interessadas:

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CRISTIANE FREIER CERON, JUÍZA FEDERAL NA 
TITULARIDADE PLENA DA 1ª VARA FEDERAL DE SANTIAGO E UNIDADE 
AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO BORJA-RS, SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

Considerando a disponibilidade de recursos financeiros provenientes dos depósitos referentes às 
penalidades de prestação pecuniária, ou, como condição de suspensão ou transação, feitos em 
conta única à disposição deste Juízo, cuja identificação é nº 005.136-3 da agência 0503 da 
Caixa Econômica Federal, de acordo com o disposto no artigo 341, § 2º do Provimento nº 
02/2005 – CG – TRF da 4ª Região;

Considerando a competência deste Juízo para o financiamento de projetos, que são apresentados 
pelas entidades públicas ou privadas com destinação social 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, sendo 
asseguradas a publicidade e a transparência na destinação dos recursos por parte deste Juízo, de 
acordo com o disposto no artigo 341, § 2º do Provimento nº 02/2005 – CG – TRF da 4ª Região 
e Resolução nº 154/CNJ

R E S O L V E:

CONSTITUIR O V PROGRAMA DE PENAS ALTERNATIVAS DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE SANTIAGO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL 
(edição 2015), com o objetivo de definir os procedimentos que devem ser realizados pelas 
entidades conveniadas interessadas:

I – DA DISPONIBILIDADE

A presente edição ocorrerá de acordo com a disponibilidade financeira existente na conta 
vinculada ao juízo com recursos provenientes de penalidades de prestação pecuniária fixadas 
como condição de suspensão condicional do processo ou transação penal, bem como da pena 
restritiva de direitos de prestação pecuniária. Serão priorizadas, para o repasse desses recursos, 
as instituições que melhor observarem o modelo de projeto definido pelo Serviço Social desta 
Justiça Federal, apresentarem todos os documentos exigidos (item III). Considerar-se-á, ainda, 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 
específicas.

II – DO PERÍODO
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Os projetos deverão ser apresentados na secretaria desta 1ª Vara Federal de Santiago, sita na 
Rua Pedro Palmeiro, 1437, centro, em Santiago-RS ou na Unidade Avançada de Atendimento 
da Justiça Federal em São Borja, sita na Rua Aparício Mariense, 1826, Pirahy, em São Borja-
RS, no período improrrogável e compreendido entre 15/09/2015 e 15/10/2015;

III - DA HABILITAÇÃO

Os projetos deverão ser instruídos com os seguintes documentos obrigatórios, referentes à 
entidade conveniada, através de cópia simples:  a) estatuto e alterações subseqüentes, 
registrados no Cartório de Títulos e Documentos; b) ata de eleição da atual diretoria, 
especificando representante legal e seu mandato, registrada no Cartório de Títulos e 
Documentos; c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ ativo); d) certidão de regularidade 
fornecida pela Secretaria da Receita Federal, bem como pela Fazenda Estadual e Municipal; e) 
certidão de regularidade fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; f) certificado 
de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; g) 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; h) descrição dos bens a serem adquiridos, instruído com 03 (três) orçamentos.

Que a entidade conveniada esteja apta a receber prestador de serviço, como apenado desta 
Justiça Federal;

1.

Havendo prorrogação de prazo, serão preferencialmente atendidos aqueles projetos ainda 
não contemplados anteriormente;

2.

IV – DOS PROCEDIMENTOS

A entidade conveniada apresentará projeto(s), devidamente instruído(s), de acordo com o 
modelo de proposta indicado pela Seção de Serviço Social desta Justiça Federal, dentro 
do limite máximo de até R$ 8.000,00 (oito mil reais);

1.

O projeto deverá ser instruído, além dos documentos obrigatórios para habilitação (item 
III), com: a) proposta; b) 03 (três) orçamentos referentes ao mesmo objeto de aquisição, e 
que sejam originais, legíveis, contendo nome de um responsável devidamente 
identificado e com validade no momento do pagamento, admitindo-se orçamento via e-
mail; c) contrapartida, quando for o caso, demonstrando a existência do montante 
financeiro e declarando a sua vinculação ao projeto requerido; d) fotos do local em que se 
pretende realizar ou instalar a obra ou serviço; e) indicação dos dados bancários – nº 
conta corrente, agência e banco – para a pretensão do crédito; f) termo de compromisso, 
firmado pelo representante legal da entidade conveniada;

2.

O projeto deverá ser entregue no balcão desta 1ª Vara Federal de Santiago ou da Unidade 
Avançada de Atendimento em São Borja, dentro do prazo estipulado (item II), e, a seguir, 
será encaminhado para autuação;

3.

Estando autuado, o projeto passará pelo juízo de admissibilidade, quando serão 
analisados os documentos obrigatórios para habilitação e instrução, sendo que eventual 
ausência ou invalidade de documento implicará o indeferimento e o arquivamento do 
projeto, sem exame do mérito;

4.

Para que ocorra o repasse financeiro por este Juízo de Execução Penal, é necessário que 
todos os documentos da habilitação (itens III – 1 e 2; IV -2) estejam presentes e dentro do 
prazo de validade;

5.

A homologação do orçamento, o que significa autorizá-lo à execução, será feita pelo 
valor global;

6.

A eventual alteração que incidir em orçamento já homologado por este Juízo deverá ser 
encaminhada para nova apreciação judicial;

7.

Página 2 de 5:: SEI / TRF4 - 2618642 - Portaria ::

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



É vedada a apresentação de projeto que contemple pagamentos de mão de obra, salário, 
alimentos, honorários, taxas, contribuições ou impostos;

8.

Após o recebimento do valor destinado ao projeto, a entidade conveniada terá o prazo de 
até 30 (trinta) dias para prestar contas, ou, nesse mesmo prazo, apresentar alguma 
justificativa plausível pela sua omissão. Nessa hipótese deverá requerer novo prazo, que 
será submetido à apreciação judicial, sob pena de enquadramento da conduta do seu 
representante legal em crime de desobediência, conforme disposto no artigo 330 do 
Código Penal;

9.

A prestação de contas deverá conter: a) notas fiscais originais ou suas fotocópias simples; 
b) recibo(s) referente(s) ao valor integral repassado por este Juízo; c) fotos da aquisição 
ou da obra já realizada.

10.

A homologação da prestação de contas será precedida de parecer do Ministério Público 
Federal.

11.

V – DO JULGAMENTO

Será adotado o juízo de relevância social quanto ao serviço a ser prestado, bem como será 
considerada a expectativa de resultados com a implementação do projeto e seu impacto social, 
segundo critérios de utilidade e de necessidade;

Também será considerado como critério informador para a aprovação do projeto a maior 
quantidade de apenados prestando serviços na entidade conveniada;

1.

Os projetos indeferidos não serão devolvidos, porquanto serão arquivados nesta Justiça 
Federal;

2.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

 

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 
2618642 e o código CRC C56E61C7.

 

MODELO ORIENTATIVO PARA PROJETOS SOCIAIS

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO.

1.1 Título do projeto:

1.2 Nome da entidade:

1.3 Coordenador do projeto:

1.4 Fone: ( ) _________________ Fax ( ) ________________

2 JUSTIFICATIVA:

Este item deverá responder o quê será desenvolvido e por quê existe a necessidade do projeto na 
entidade e na comunidade. Deve explicar a relevância do projeto, para os usuários, instituição e 
políticas públicas para qual sua

atuação está voltada. Sugestão: até 50 linhas.

3. OBJETIVO(S):
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Este item deve responder para que vai ser realizado o projeto. Poder conter apenas o objetivo 
geral, ou objetivo geral e objetivos específicos, sempre, relacionados com os resultados que se 
pretende alcançar com o projeto.

Descrever com clareza e concisão, em até 20 linhas.

4. PÚBLICO BENEFICIADO:

Este item refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público a ser 
beneficiado pelo projeto. Sugestão: até 10 linhas

5. DESCRIÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA:

Descrever com clareza e concisão (cerca de 20 linhas) as etapas necessárias, quais e como serão 
desenvolvidas as atividades para atingir os objetivos propostos, incluindo a alocação de 
recursos humanos necessários para a

efetivação da proposta, possibilitando o entendimento da execução do projeto. Por exemplo, em 
caso de uma oficina de informática, para qual pretende-se a destinação de recursos para a 
aquisição de equipamentos de informática, as etapas devem prever: compra, instalação de 
equipamentos, adequação de espaço físico, contratação de instrutor, início das oficinas, duração 
do curso, etc. Caso o objetivo seja a qualificação de ação, projeto ou programa, já em 
andamento, favor referir.

6. IMPACTO:

Este item refere-se a quais são os resultados esperados e repercussão do projeto para o público a 
que se destina, mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. Sugestão: de 20 linhas.

7. PARCERIAS E INTERFACES:

Este item deve identificar os apoios externos com quem será executado o projeto. Por interfaces 
entende-se órgãos da esfera pública (federal, estadual ou municipal) que poderão estar cedendo 
suas estruturas técnicas, humanas, administrativas, financeiras e de materiais, ao projeto. Por 
parceria entende-se empresas e /ou entidades e/ou organizações da comunidades que possam 
apoiar o projeto.

8. RECURSOS:

8.1 Materiais

Na descrição dos recursos deve constar todo e qualquer material necessário para a execução do 
projeto. (Por ex.: em caso de reforma, descrever os materiais que serão utilizados, tais como: 
canos, fios, argamassa, tinta, etc.), se necessário acrescentar mais linhas.

O valor constante deverá estar de acordo com o orçamento de menor valor, dentre os três 
orçamentos anexados ao projeto.

MATERIAIS ORÇADOS

Un. Descrição Valor Un. Total1

Total2

Un.= quantidade necessária do material Descrição = descrição do material

Valor Un. = Preço de cada unidade do material,

Total1= Un. X Valor Un

Total2 = soma coluna Total1

8.2 Financeiros:

Neste item deve constar o valor total do projeto e quanto será financiado pela entidade, 
parcerias/interfaces (comprovando a existência dos valores = contrapartida) e pela Justiça 
Federal.
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Total do Projeto

Total  Entidade/parcerias e interfaces

Total Justiça Federal

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

DURAÇÃO

ETAPAS

Início

Término

Este item deve informar o tempo previsto para a execução de cada uma das etapas e atividades 
descritas na metodologia. Por exemplo, em caso de aquisição de equipamentos de informática: 
compra, instalação de equipamentos, adequação de espaço físico, contratação de instrutor, 
oficina, curso, etc. Identificando em cada uma destas etapas/atividades o tempo previsto para 
seu início e término.

10. AVALIAÇÃO:

Prever a metodologia de acompanhamento e avaliação o alcance dos objetivos e dos resultados 
esperados (impacto). Sugestão: até 20 linhas

Local e data.

Nome e assinatura do responsável técnico (se houver) e do responsável legal pela instituição.

NOTA:

1 - Podem ser apresentadas mais de uma demanda em um único projeto, por exemplo, aquisição 
de equipamentos e reforma, desde que a justificativa, objetivos e o público a ser beneficiado por 
tais demandas sejam os mesmos. Caso contrário, deverão ser apresentados projetos distintos (no 
máximo três) para cada demanda.

2 – Após concluir a digitação do projeto, apagar todas as instruções de preenchimento, 
cabeçalhos e rodapé.

3- Atente para a data de validade/renovação dos documentos que certificam o regular 
funcionamento da instituiçãojunto aos conselhos municipais que regulam a área de atuação da 
instituição (CMAS, CMDCA, CMS, CME, etc.).

3 – Em caso de dúvida, quanto à elaboração de projeto, entrar em contato através do e-mail: 
ssocial@jfrs.gov.br.
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