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EDITAL

ABERTURA DE PRAZO E ESPECIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DE
PROJETOS VISANDO A DISTRIBUIÇÃO DE VERBAS PECUNIÁRIAS NO ANO DE 2019.

O Excelentíssimo Senhor RAFAEL LAGO SALAPATA, MM. Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção
Judiciária de Santa Rosa/RS, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que está aberto o prazo para a apresentação de projetos visando a distribuição de verbas pecuniárias
administradas no âmbito do Processo SEI n. 11.2.00036488-2, obedecidas as regras e condições a seguir
delineadas.

I – DO OBJETO

1.1.  O  presente  edital  tem por  finalidade  a  distribuição  de  verbas  decorrentes  da  pena  de  prestação
pecuniária  (PP)  e  das  contribuições  estipuladas  como condição  para  o  deferimento  e  manutenção  da
suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei nº 9.099/95), considerada a atribuição desta Vara para
o processamento das execuções penais desta Subseção.

1.2. As quantias recolhidas encontram-se depositadas na conta judicial n. 0502.005.2787-1, vinculada ao
processo  SEI  n.  11.2.00036488-2,  conforme  disciplinado  no  art.  353  da  Consolidação  Normativa  da
Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região (CN – JF4R).

2 – DAS ENTIDADES

2.1. Consoante o disposto art. 354 da CN-JF4R, somente poderão ser beneficiadas com a distribuição das
referidas verbas as entidades públicas e privadas reconhecidamente de assistência social e/ou educacional e
sem fins lucrativos, conveniadas a esta Vara Federal e que - no eventual recebimento de cumpridores de
prestação de serviços comunitários - adiram ao Sistema de Controle de Execuções Penais - SISCOPEN.

2.2.  As  instituições  já  conveniadas  no  âmbito  do  processo  SEI  n.  11.2.00036488-2  poderão  serão
contempladas, desde que apresentem, no prazo estipulado, o projeto, os orçamentos e a documentação
descritos nos tópicos seguintes.

3. PRAZOS

3.1. O prazo final para apresentação dos projetos será o dia 16/4/2019, até as 18h00min, na sede desta
Subseção Judiciária, situada na Rua Santo Ângelo, n. 166, térreo, em Santa Rosa/RS.

3.2.  Considerar-se-á  tempestiva  a  apresentação  de  projeto  que  tenha  sido  postado  nos  Correios  ou
encaminhado via e-mail (rssrosecdf@jfrs.jus.br) até a data e horário acima indicados.
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4. DOS PROJETOS

4.1.  Conforme  o  artigo  357  da  CN-JF4R,  os  projetos  deverão  ser  instruídos  com  cópia  da  seguinte
documentação, devidamente autenticada, quando possível:

a) estatuto;

b) ata de eleição da diretoria em exercício;

c) prova de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

d) cédula de identidade e CPF do representante;

e)  certificado  de  Registro  de  Entidades  de  Fins  Filantrópicos  ou  Registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social – CNAS, quando for o caso;

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

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

h) certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

i) declaração expressa do proponente, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que a entidade não
se encontra em mora nem em débito em qualquer órgão ou entidade da administra são Pública Federal
Direta e Indireta;

j) descrição dos bens a serem adquiridos, instruídos com três orçamentos.

4.2. Os projetos deverão propor a compra de bens duráveis, reformas ou ampliações de interesse exclusivo
das pessoas beneficiadas pela entidade, com valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4.3. no corpo do projeto deverá haver a indicação dos dados bancários (nº conta corrente, agência e banco),
para a pretensão do crédito, devidamente comprovados por meio de cópia do cartão magnético ou cheque
da conta respectiva;

4.4. os 03 (três) orçamentos deverão conter o nome de um responsável, devidamente identificado, e com
validade no momento do pagamento, admitindo-se orçamento via e-mail;

4.5. Fica dispensada a discriminação dos dados do vendedor e/ou prestador de serviços quando se tratar de
orçamentos  em  lojas  on-line,  devendo  constar,  neste  caso,  o  endereço  eletrônico  completo  do  sítio
consultado.

4.6. É necessário que os documentos mencionados neste item "4" sejam recentes e dentro do prazo de
validade, se for o caso.

4.7. Os projetos deverão ser apresentados em mídia eletrônica ou pelo e-mail: rssrosecdf@jfrs.jus.br.

4.8. A alteração do objeto do projeto aprovado somente poderá ocorrer com autorização expressa do Juízo.
O  desvio  de  destinação  do  valor  da  doação,  independentemente  da  justificativa,  poderá  acarretar  a
determinação da restituição imediata dos respectivos valores, a suspensão temporária de eventuais repasses
de recursos ou a exclusão da entidade do programa, sem prejuízo da responsabilização criminal de seus
representantes legais.

5. DA AUTUAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS PROJETOS.

5.1.  Recebidos  os  projetos,  serão  autuados  eletronicamente  no  sistema  "E-Proc"  como  “Processo
Administrativo - Destinação de Valores”, sendo público o acesso aos processos respectivos, inclusive com
o fornecimento de “chave de acesso” aos representantes das entidades.

5.2. Estando devidamente instruídos, será aberta vista do expediente ao Ministério Público Federal, por dez
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dias.

5.3. Findo o lapso acima mencionado, será o procedimento concluso para sua apreciação judicial.

5.4. Efetivada a escolha, será providenciada a transferência das quantias respectivas, observados os dados
bancários indicados no item 4.3, deste Edital.

5.5. Visando conferir celeridade ao processamento dos pleitos, as comunicações necessárias entre o Juízo e
as entidades interessadas poderá ocorrer por meio eletrônico ou com uso de telefonia.

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

6.1.  Atendidos os pressupostos definidos nos itens anteriores -  e não sendo possível  contemplar todas
solicitações - na escolha dos projetos serão priorizadas as entidades e instituições que:

a)  mantenham,  por  maior  tempo,  número  expressivo  de  cumpridores  de  prestação  de  serviços  à
comunidade ou entidade pública;

b) atuem diretamente na execução penal, na assistência à ressocialização de apenados ou às vítimas de
crimes e na prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos da comunidade;

c) prestem serviços de maior relevância social;

d)  apresentem  projetos  com  viabilidade  de  implementação,  segundo  a  utilidade  e  a  necessidade,
obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas políticas públicas específicas;

e) visem a viabilizar projetos envolvendo prestadores de serviços.

6.2. Nos termos do artigo 356 da CN-JF4R, são vedados, no processo de seleção dos projetos:

a) a escolha arbitrária e aleatória dos beneficiários;

b) a concentração de recursos em uma única entidade;

c) o encaminhamento de bens e valores diretamente para o Poder Público Municipal, Estadual ou Federal,
salvo, no último caso, quando os valores forem destinados especificamente à aquisição de equipamentos a
serem empregados na consecução de atividade de relevante interesse público;

d) o uso dos recursos para promoção pessoal de magistrados e/ou integrantes das entidades beneficiadas e,
no caso destas, para pagamento de quaisquer espécies de remuneração aos seus membros;

e) o uso dos recursos para fins político-partidários;

f) a destinação, dos recursos, a entidades que não estejam regularmente constituídas;

g) o uso dos recursos para despesas de custeio, tais como aluguéis, salários, telefonia e tributos.

7. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1. Após o repasse dos recursos, a entidade beneficiada deverá prestar contas da aplicação dos valores
recebidos,  mediante  apresentação  de  documentação  idônea,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  prorrogável
mediante justificativa.

7.2 A prestação de contas deverá conter notas fiscais originais ou suas fotocópias simples, bem como a
comprovação da  retenção  e  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias,  em havendo prestação  de
serviços na execução do projeto.

7.3.  Nos  termos  do  §  4º  do  art.  358  da  CN-JF4R,  poderá  ser  realizada  verificação  “in  loco”  da
implementação  do  projeto  por  Magistrado  e/ou  Servidor  designado  para  tal  em  todas  as  entidades
beneficiadas, certificando-se no respectivo procedimento, sem prejuízo da atuação do MPF, o qual será
ouvido previamente à análise da homologação da prestação de contas.

SEI/TRF4 - 4574756 - Edital https://sei.trf4.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

3 of 5 08/04/2019 16:51



8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Notifique-se o Ministério Público Federal.

8.2.  Oficie-se às instituições já cadastradas perante esta  Secretaria (Processo SEI n. 11.2.00036488-2),
incluindo-se cópia deste Edital.

8.3. Encaminhe-se para publicação no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

ANEXO - ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO SOCIAL

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Qualificação completa da entidade e seus representantes, e-mail, endereço e telefones para contato

1.2.Título do projeto

1.3. Coordenador do projeto

1.4. Valor do Projeto

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO JUSTIFICATIVA (o quê e por quê)

Neste  item a  entidade  deve  explicar  brevemente  do  que  se  trata  o  projeto  e  a  razão  pela  qual  ele  é
necessário e útil a sua finalidade social.

3. OBJETIVO E IMPACTO (para quê)

Neste item devem ser identificados os propósitos, os resultados e efeitos práticos esperados, bem como a
repercussão concreta do projeto em seu público alvo.

4. PÚBLICO BENEFICIADO (quantas pessoas, para quem e quais)

Neste item a entidade deve especificar as características do público a ser beneficiado com o projeto.

5. DESCRIÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA (como)

Neste item devem ser descritas e detalhadas as etapas do projeto, especificando em cada uma delas as
atividades e os procedimentos que as compõem, além dos equipamentos e recursos materiais e humanos
necessários a sua implementação.

6. PARCERIAS

Neste item devem ser indicadas as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado em associação
com as quais será o projeto realizado, descrevendo-se a natureza do vínculo ou da relação estabelecida com
cada uma delas e a sua participação nos procedimentos de execução e financiamento.

7. RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS

Neste  item  devem  ser  descritos  todos  e  quaisquer  materiais  necessários  à  execução  do  projeto,
pormenorizando-os até o menor elemento de um grupo de bens ou elementos necessários à concretização
de  determinada  atividade.  O  valor  indicado  deve  estar  de  acordo  com  o  menor  valor  constante  nos
orçamentos apresentados juntamente com o projeto. Deve ser identificado e descrito o material (dados que
possam distingui-lo  de  outros  da  mesma  espécie,  quantas  unidades  dele  serão  necessárias,  seu  preço
unitário e o valor total (unidade x valor unitário). Também deverão ser detalhados de forma minuciosa os
dados qualificativos dos fornecedores ou prestadores de serviço, inclusive com telefone atualizado para
contato. Deve ser identificado o valor total do projeto e especificado quanto dele será financiado com
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recursos  próprios da  entidade e de seus  parceiros  (se for  o  caso)  e  quanto será  custeado pela  Justiça
Federal.  A  apresentação  destes  dados  deve  ser  feita  de  maneira  que  facilite  a  visualização,
preferencialmente em tabelas.

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Neste item deve ser informado o tempo previsto para a execução de cada uma das etapas e atividades
descritas.

Local e data

_________________________________________

Assinatura do responsável

Documento assinado eletronicamente por Rafael Lago Salapata, Juiz Federal, em 19/03/2019, às
15:26, 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 4574756 e o código CRC 77CF34EA.
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