
ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE POÇÃO DE PEDRAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2017.

O DR. BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE, JUIZ
DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE POÇÃO
DE PEDRAS/MA, ESTADO DO MARANHÃO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

FAZ SABER quem deste Edital tiver conhecimento que, tendo em vista o que

dispõe a Resolução nº.  154/2012 do Conselho Nacional  de Justiça torna

pública  a  abertura  de  inscrição  visando  à  seleção  de  entidades  que

pretendam  receber  recursos  financeiros  provenientes  de  prestação

pecuniária  fixada  como suspensão  condicional  do  processo  ou  transação

penal, ou de prestação pecuniária fixada como pena restritiva de direitos,

para o financiamento de projetos sociais que incluam aquisição, manutenção

de bens móveis duráveis ou construção, reforma ou manutenção de bens

imóveis, conforme segue:

1. DAS INSCRIÇÕES.

Os Pedidos de participação do processo seletivo deverão ser requeridos das

09:00 horas do dia 01 de agosto de 2017 até às 18:00 horas do dia 01 de

setembro  de  2017,  na  secretaria  judicial  deste  foro,  no  edifício  sede  do

Fórum da Comarca de Poção de Pedras-MA.

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO.

I. Ser entidade pública ou privada com comprovada finalidade social e

sem fins lucrativos;
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II. Ter  sede  na  Comarca  de  Poção  de  Pedras,  abrangendo  os

distritos/povoados pertencentes ao Município;

III. Estar constituída há pelo menos um ano;

IV. Ser  dirigida  por  pessoa  de  conduta  ilibada,  não  podendo,  pois,

quaisquer  de  seus  dirigentes,  estar  respondendo  ou  já  ter  sido

condenado pela prática de atos de improbidade administrativa ou de

crime  cujas  penas  máximas  abstratamente  cominadas  sejam

superiores a dois anos de privação de liberdade;

V. Desenvolver atividade no âmbito da(o):

a. Educação;

b. Ressocialização;

c. Segurança Pública;

d. Esporte

e. Saúde

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.

Os interessados em participar do certame deverão apresentar os seguintes

documentos:

I. Projeto a ser desenvolvido no âmbito da Comarca de Poção de Pedras

com linha de atuação em alguma área mencionada nos itens, do inciso

V do item 2;

II. Comprovação  documental  de  preenchimento  de  todas  as  condições

exigidas para participação da seleção;

III. Certidões de antecedentes cíveis e criminais, emitidas pelos órgãos do

Judiciário Estadual e Federal, da Comarca de Poção de Pedras, bem

como da Comarca que os respectivos dirigentes residiram por mais de

05 (cinco) anos;
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IV. Certidão de quitação de tributos federais, estadual e municipais;

V. Certidão de quitação eleitoral relativamente aos dirigentes;

VI. Certidão  de  quitação  de  serviço  militar  para  dirigente  do  sexo

masculino;

VII. Certidões ou declarações negativas dos Tribunais de Contas da União

e do Estado relativamente aos dirigentes;

VIII. Certidão ou declaração negativa do Cadastro Nacional de Condenações

Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de

Justiça;

IX. Cópia autenticada do estatuto constitutivo da entidade;

X. Cópia autêntica da  ata de eleição da mesa diretora;

XI. Prova da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

XII. Cópia  do  CPF,  RG,  comprovante  de  residência  dos  dirigentes  da

entidade, bem como telefone e endereço do correio eletrônico de cada

um;

4. CRITÉRIO DA SELEÇÃO.

Serão priorizados os repasses às Entidades:

I. Mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de

prestação de serviço à comunidade e a entidade pública;

II. Atuem  diretamente  na  execução  penal,  na  assistência  a

ressocialização de apenados ou a vítimas de crimes e na prevenção de

criminalidade;

III. Prestem serviço de maior relevância social;
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IV. Apresentem  projetos  com  viabilidade  de  implementação  segundo  a

utilidade e  a necessidade,  obedecendo-se aos critérios estabelecidos

em políticas públicas específicas.

5.    RESULTADO DA SELEÇÃO

Após o parecer do Ministério Público do Estado do Maranhão, e a definição

das Entidades beneficiadas, será o resultado disponibilizado e publicado o

sítio do Tribunal de Justiça, bem como no átrio do Fórum.

O Resultado está previsto para será divulgado no dia 30 de setembro de

2017.

6. DA CONTA JUDICIAL

Após o resultado da seleção será oficiado à agência bancário do Banco do

Brasil,  requisitando  abertura  de  conta  para  depósito  das  prestações

pecuniárias.

7. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

As Entidades beneficiadas deverão prestar contas dos valores recebidos ao

Juízo de Direito da Comarca de Poção de Pedras no prazo de 60 (sessenta)

dias após o recebimento dos valores, acompanhada, a prestação de contas ,

dos seguintes documentos:

I. Relatório  detalhado,  assinado  pelo  responsável  pela  entidade

beneficiada, contendo informações tais como:
a. Execução do objeto de alcance dos objetivos;
b. Meta alcançada, população beneficiada, avaliação da qualidade

dos serviços prestados, montante dos recursos aplicados;
c. Descrição do serviço social
d. Localidade e/ou endereço do objeto/objetivo alcançado;
e. Demais informações ou registros, e especialmente, deve detalhar

as atividades realizadas no atendimento ao público alvo.
II. Relatório de execução físico-financeira consolidado com todo o recurso

utilizado e metas executadas;
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III. Relação  de  pagamentos  efetuados,  em  sequência  cronológica  e

relação  de  bens  adquiridos,  produzidos  ou  construídos  com

recursos pactuados com as respectivas notas fiscais;
IV. Demais  documentos  contábeis  e  financeiros  e  a  declaração  de

guarda e conservação destes.

8. OS PRAZOS DE EXECUÇÃO

O(s)  projeto(s)  selecionado(s)  deverá(ão)  ter  execução  iniciada  em  60

(sessenta ) dias sob pena de exclusão da seleção e terá validade de 2 (dois)

anos,  prorrogável  por  mais  2  (dois)  anos,  desde  que  cumpridas  as

exigências impostas.

9. CLAÚSULA FINAL

Os casos omissos serão decididos por esse Juízo.

Publique-se o presente Edital no Diário Oficial, encaminhando-se cópia

para publicação no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Ademais,  deverá  ser  dada  ampla  publicidade  em  todos  os  meios

disponíveis, inclusive blogs e rádios da região.

Afixe-se cópia deste Edital no átrio do Fórum de Poção de Pedras. 

Dê-se Ciência. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE POÇÃO DE
PEDRAS, 19 DE JULHO DE 2017.

BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE
Juiz de Direito Titular da Comarca de Poção de Pedras-MA
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1- NOME DO DIRIGENTE:

IDENTIDADE / ORGÃO EXPEDIDOR
                                    

CPF: NACIONALIDADE. NATURALIDADE.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

ENDEREÇO:

LOCAL E DATA

ASSINATURA ASSINATURA

ASSINATURA DO SERVIDOR:


	BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE

