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O Juiz de Direito Edmilson da Costa Lima, titular do Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de Balsas, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em atendimento à
Resolução nº 154, de 13 de Julho de 2012, do Conselho Nacional de
Justiça e ao Provimento nº 10, de 30 de Novembro de 2012, da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, vem, pelo
presente:

 

CONVOCAR as entidades públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas na

Comarca de Balsas/MA, a abranger os Municípios de Balsas, Fortaleza dos Nogueiras e Nova

Colinas, a participarem de processo de seleção de projetos para obtenção dos recursos

financeiros arrecadados pela aplicação de pena restritiva de direito, consistente em

prestação pecuniária em virtude de transação penal ou suspensão condicional do processo

(sursis), neste Juizado.

 

1. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

 

a) ser entidade pública ou privada com finalidade social e sem fins

lucrativos;

 

b) estar sediada nos Municípios de Balsas, Fortaleza dos Nogueiras e Nova Colinas;

 

c) estar regularmente constituída há pelo menos um ano;

 

d) não possuir vínculo político-partidário;

 

e) prestar serviço de relevância social;

 

f) Apresentar projeto com viabilidade de implementação, segundo a utilidade e a

necessidade da entidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas políticas públicas

específicas.

 

2.   DO PRAZO E LOCAL PARA INSCRIÇÃO:

 

http://corregedoria-geral.de/


As inscrições deverão ser efetuadas no período de 19 de agosto a 17 de setembro de

2013, das 8h às 18h, das segundas às sextas-feiras, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal

de Balsas, situado na Av. Dr. Jamildo, s/n, Potosi, Balsas/MA – Fone (99) 3541 7162.

 

3.  DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

 

Os interessados em participar do certame deverão no ato da inscrição apresentar os

seguintes documentos:

 

a) Os relativos à constituição da entidade: estatuto social, CNPJ atualizado,   última   ata  

de  reunião,   RG  e  CPF  do(a)  diretor(a)   ou responsável pela   entidade  e comprovantes de

domicílio da entidade e do(a) diretor(a) ou responsável;

 

b) Projeto a demonstrar a finalidade social da entidade, relativamente à educação, saúde,

assistência à pessoa carente, tratamento de dependentes de drogas ilícitas, ressocialização de

apenados etc.

 

4. DO RESULTADO DA SELEÇÃO:

 

O resultado da seleção dos projetos será divulgado no sítio do Tribunal

de Justiça do Estado do Maranhão (www.tjma.jus.br) até o dia 24 de setembro de 2013.

 

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

 

O(s) projeto(s) selecionados deverá(ão) ter iniciado sua execução em até 60 (sessenta)

dias, sob pena de exclusão do certame, e terá validade de 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 2

(dois), desde que cumpridas as condições impostas.

 

6. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 

As entidades selecionadas e que firmarem o convênio prestarão contas neste Juizado

Especial dos valores recebidos, em até 60 (sessenta) dias do repasse. A prestação de contas

deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

 

a) relatório detalhado, assinado pelo responsável pela entidade beneficiada, contendo

informações tais como: execução do objeto de atingimento dos objetivos; meta alcançada,
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http://www.tjma.jus.br/


população beneficiada, avaliação da qualidade dos serviços prestados, montante de recursos

aplicados; descrição do alcance social; localidade e/ou endereço da execução do objeto/objetivo;

demais informações ou registros e, especialmente, detalhes das atividades realizadas no

atendimento ao público alvo;

 

b) relatório de execução físico-financeira consolidado com todo o recurso utilizado e

metas executadas;

 

c) relação de pagamentos efetuados, em sequência cronológica e relação de bens

adquiridos, produzidos ou construídos com recursos pactuados, com as respectivas notas fiscais

e atestados;

 

d) demais documentos contábeis e financeiros e a declaração de guarda e conservação

destes.

 

7. DA INEXISTÊNCIA DE INTERESSADOS OU DE PROJETOS APROVADOS:

 

Não havendo candidatos interessados ou aptos, o(a) Juiz(a) do Juizado Especial Cível e

Criminal desta Comarca decidirá, em cada caso concreto, a destinação das verbas arrecadadas,

fazendo consignar, em cada processo, a destinação e o emprego respectivos.

 

Para que não se alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital, afixado também

no átrio deste Juizado Especial Cível e Criminal de Balsas, do fórum local e divulgado no diário

de justiça eletrônico do Estado do Maranhão.

 

Oficie-se cada uma das entidades públicas e/ou privadas com destinação social já

constituídas e em funcionamento nesta Comarca de Balsas, dando-lhes ciência da presente

convocação.

 

Os casos omissos serão decididos por este Juízo.

 

Balsas (MA), 14 de Agosto de 2013
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EDMILSON DA COSTA LIMA
Juiz - Intermediaria

Juizado Especial Cível e Criminal de Balsas
Matrícula 115030

Documento assinado. BALSAS, 14/08/2013 15:50 (EDMILSON DA COSTA LIMA)
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