
PODER JUDICIÁRIO 
VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE IPIAI) 

Rua Silva Jardim, 27 — Centro 
Ipiaú — Bahia — CEP: 45.570-000 

EDITAL 001/2018 

EDITAL DE CREDENCIANIENTO DE ENTIDADES PARA FINS DE 
RECEBIMENTO DE CUMPRIDORES DE PENAS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS E RECURSOS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA 

A MM. JUIZA TITULAR DA VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS DE IPIAÚ, ESTADO DA BAHIA,no uso de suas atribuições 
legais, 

TORNA PÚBLICO, em atendimento ao disposto na Resolução n° 154 de 13 de 
julho de 2012 do Conselho Nacional de Justiça e o Provimento Conjunto n° CGJ/CCI-
012/2013, o presente edital de cadastramento de entidades públicas ou privadas com 
finalidade social tais como abrigos, asilos, centros de reabilitação ou entidades congêneres 
e que tenham sede nesta comarca para fins de: 

acolhimento de apenados e/ou beneficiários de sanção alternativa para prestação de 
serviços; 

fmanciamento de projeto social, com recursos provenientes da prestação pecuniária 
fixada como condição de suspensão condicional do processo ou transação penal, bem como 
da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária (artigos 76 e 89, § 2°, ambos da Lei n° 
9.099/95). 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
1.1 Poderão participar deste cadastramento instituições beneficentes que atenderem às 
exigências contidas neste Edital e que estejam legalmente estabelecidas nos municípios 
abrangidos pela jurisdição da Comarca de Ipiaú (Ipiati e Barra do Rocha). 
1.2 Ressalvadas situações excepcionais justificadas, somente poderão se cadastrar instituições 
que possuam sede própria para a realização de suas atividades sociais. 
1.3 Os órgãos públicos somente poderão apresentar o requerimento para o recebimento de 
cumpridores da prestação de serviços. 



1.4 As instituições interessadas deverão realizar inscrição na Vara do Sistema dos Juizados 
Especiais, situada na Rua Silva Jardim, 27, Centro, Ipiailt-BA, no horário de atendimento ao 
público, das 07h às 13h, de segunda a sexta-feira, até o dia 08/03/2018, observando as 
instruções contidas neste edital. 
1.5 Os cadastros previstos neste Edital cancelarão os anteriores. As instituições já cadastradas 
deverão renovar os requerimentos no prazo e na forma prevista neste Edital. O cancelamento 
dos cadastros anteriores não implica a paralisação do cumprimento da prestação de serviços já 
iniciado até a presente data. 

INSCRIÇÃO: 
2.1 A apresentação dos documentos no ato da inscrição, por si só, não garante o cadastro da 
instituição. 
2.2 O Órgão ou entidade proponente deverá entregar até o dia 08/03/2018, na Vara dos 
Sistemas dos Juizados Especiais de Ipiaú. 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: 
3.1 Para recebimento de prestadores de serviços: A entidade ou órgão proponente deverá 
entregar 01 (um) envelope lacrado e identificado contendo modelo especifico (anexo 1) e 
os documentos para habilitação conforme item 3.1.1. 

3.1.1 Documentação necessária: 
estatuto ou contrato social da entidade (cópia autenticada); 
ata de eleição da atual diretoria (cópia autenticada); 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 

cédula de identidade e CPF do(s) representante(s) (cópias autenticadas); 
certificado de Registro de Entidades de Fins Filantrópicos ou Registro no Conselho 

Nacional de Assistência Social - CNAS, quando for o caso (cópia autenticada); 
certificado do Conselho Municipal de Assistência Social ou Conselho Municipal de 

Direitos da Criança (conforme aplicável) (cópias autenticadas). 

No caso especifico de órgãos públicos: 
cédula de identidade e CPF do(s) representante(s) (cópias autenticadas); 
portaria de nomeação do(s) representante(s) (cópias autenticadas). 

Obs.: Um documento informando quais as atividades poderão ser desenvolvidas pelos 
prestadores de serviço e qual a pessoa, na entidade, responsável pela orientação e 
fiscalização dos serviços. 

3.2 Para o financiamento de projetos sociais: A entidade ou órgão proponente deverá 
entregar 02 (dois) envelopes lacrados e identificados com o seguinte conteúdo: 
Envelope 1: 

estatuto ou contrato social da entidade (cópia autenticada); 
ata de eleição da atual diretoria (cópia autenticada); 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 

cédula de identidade e CPF do(s) representante(s) (cópias autenticadas); 
certificado de Registro de Entidades de Fins Filantrópicos ou Registro no Conselho 
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Nacional de Assistência Social - CNAS, quando for o caso (cópia autenticada); 
certificado do Conselho Municipal de Assistência Social ou Conselho Municipal de 

Direitos da Criança (conforme aplicável) (cópias autenticadas); 
certidão de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem 

como pela Fazenda Estadual e Municipal; 
certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

certidão negativa de débito no INSS; 

Obs.: A entidade que estiver pleiteando o credenciamento para as duas finalidades — 
recebimento de prestadores e financiamento de projeto — deverá incluir, no envelope 1, 
os dois requerimentos específicos (anexos I e II). 

Envelope 2: 
Ao requerimento de inscrição, deverá ser anexado o projeto, o qual não poderá ser de 

valor superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como não poderá exceder o ano em 
curso para sua conclusão. 

A proposta de projeto deverá informar os seguintes dados: 
Identificação do objeto a ser executado ou bens a serem adquiridos; 
Identificação completa da pessoa responsável pela elaboração e execução do projeto, 

caso não coincida com o dirigente da entidade; 
Justificativa para a implementação do projeto apresentado; 
O valor total do projeto; 
Destinação da verba; 
Exposição da relevância social do projeto; 
Período de duração do projeto; 

3.3 A inexatidão ou ausência de informação referente aos documentos nos itens 3.1, 3.1.1 e 3.2 
deverá que ser justificada pelo proponente e pode, em decisão fundamentada, ser dispensada ou 
considerada suprida pelo Juízo. 
3.4 É vedado o uso dos recursos para fins político-partidários, para promoção pessoal de 
integrantes das entidades beneficiadas e para o pagamento de quaisquer espécies de 
remuneração aos seus membros, bem como para despesas de custeio, tais como aluguéis, 
salários, telefonia e tributos. 
3.5 É vedada a concentração de recursos em uma única entidade. 

4. DAS INSTITUIÇÕES: 
4.1- Poderão se inscrever as instituições de natureza pública ou privada, com reconhecida 
idoneidade e finalidade social e sem fins lucrativos pertencentes e atuantes na Comarca de 
Ipiaú e/ou abrangidos pela jurisdição da Comarca de Ipiaú (Ipiaú e Barra do Rocha), tais como 
entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, 
que desenvolvam programas, atividades e/ou serviços que amparem, assistam ou 
favoreçam: 

Crianças e adolescentes, especialmente os desprovidos de apoio familiar; 
Portadores de deficiência física; 
Pessoas excepcionais e portadores de doença mental; 
Portadores de doenças graves ou crônicas; 

Dependentes e viciados em drogas de qualquer espécie; 
Pessoas e famílias sem renda ou de renda insuficiente; 
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Pessoas que vivem nas mas ou se dedicam à mendicância; 
Idosos; 

Vítimas de crimes e seus familiares; 
Detentos, ex-detentos e seus familiares; 
A proteção do meio ambiente e dos animais; 
Outros grupos e pessoas que careçam de amparo especial. 

DA HABILITAÇÃO: 
5.1 Findo o prazo para a regular inscrição das entidades, obedecidos todos os critérios do 
presente edital, far-se-á remessa dos projetos cadastrados ao Ministério Público, que 
procederá à análise e emissão de pareceres com fulcro na destinação dos recursos, que será 
feita por este Juízo. 

ATUALIZAÇÃO E EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INSTITUIÇÕES: 
6.1 As instituições cadastradas ficam responsáveis pela atualização dos dados constantes do 
formulário fornecido para o cadastramento junto ao Cadastro de Instituições, informando 
imediatamente qualquer alteração em seus quadros ou atividades prestadas, bem como 
alteração dos responsáveis. 
6.2 As entidades que descumprirem quaisquer das determinações contidas neste Edital 
serão excluídas do Cadastro, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis. 
6.3 As instituições que já possuem cadastro homologado por este Juízo deverão atualizar 
seu cadastro mediante nova inscrição, uma vez que sujeitarão às novas regras. 

DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS: 
7.1 A distribuição dos recursos, ao longo da execução deste programa, ocorrerá de acordo 
com a disponibilidade financeira existente nas contas vinculadas, referentes às transações 
penais, e por decisão da Juíza da Vara do Sistema dos Juizados Especiais desta Comarca, 
priorizando-se o repasse desses valores aos beneficiários que: 
1°) Mantenham, por maior tempo, um número expressivo de cumpridores de prestação 
serviços à comunidade ou entidade pública; 
2°) Atuem diretamente na execução penal, na assistência à ressocialização de apenados, e 
na assistência às vítimas de crimes e para prevenção da criminalidade, incluídos os 
conselhos da comunidade; 
3°) Prestem serviço de maior relevância social. 
4°) Apresentem projetos com viabilidade de implementação segundo a utilidade e a 
necessidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas políticas públicas específicas. 

DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
8.1 Selecionados os projetos e deferido o financiamento, o repasse dos recursos somente 
ocorrerá após celebração de convênio entre este Juízo e a entidade, bem como a assinatura 
do termo de responsabilidade de aplicação dos recursos pelo representante da instituição 
beneficiária. 
8.2 Os valores serão transferidos mediante alvará judicial expedido pelo Juízo da Vara do 
Sistema dos Juizados Especiais de Ipiaú em nome da instituição beneficiada e/ou do 
representante legal da instituição. 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
9.1 A prestação de contas da aplicação dos recursos deverá ser apresentada no prazo de 30 



(trinta dias), a partir do recebimento do alvará no Juízo, sob pena de responsabilidade. 
9.2 A prestação de contas das verbas deverá ser a mais completa possível, com a 
apresentação de notas fiscais, relatórios e provas outras que se justifiquem pela natureza do 
projeto desenvolvido. 
9.3 A aprovação fnial das contas será precedida de parecer do Ministério Público. 
9.4 O desvio na destinação dos recursos, independentemente da justificativa, poderá 
acarretar a determinação para restituição de valores, a suspensão temporária de eventuais 
repasses de recursos ou a exclusão da entidade do cadastro, sem prejuízo da 
responsabilidade criminal de seus representantes legais, além da responsabilidade civil e 
administrativa. 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
10.1 Ocorrendo a extinção da entidade beneficiada, bem como a suspensão ou cessação de 
suas atividades, tal fato deverá ser comunicado ao Juízo, a fim de que os registros sejam 
baixados. 
10.2 Todas as demais situações que porventura surgirem durante a vigência do presente 
edital, serão dirimidas pelo Juízo desta Vara do Sistema dos Juizados Especiais. 
10.3 Os resultados serão divulgados e comunicados às instituições até 29/03/2018, bem 
como fixada no mural deste Juízo. 

Ipiaú-BA, 08 de fevereiro de 2018. 

Janine Soares de tMatos Ferraz 
Juíza de Direito 
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