PROJETO SOCIAL
(nos termos da Resolução nº CJF-RES-nº 2014/00295)
TÍTULO DO PROJETO
1. Dados básicos
Instituição:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Email:
Valor a ser utilizado:
Prazo para aplicação:

2. Descrição do Projeto: (o quê)

3. Justificativa: (por quê)

4. Objetivos: (para quê)

5. Procedimentos para a execução: (como)

6. Cronograma de execução: (tempo)

7. Discriminação dos bens / materiais
Bem / material

Quantidade

marca (se aplicável)

Valor unitário

Valor total

TERMO DE COMPROMISSO
1) Comprometo-me a bem aplicar eventual valor destinado a projeto social
ou plano de aplicação contemplado na distribuição de recursos financeiros
promovida pelo Juízo da Execução Penal, nos exatos termos em que foi
aprovado.
2) Declaro, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que a entidade não se
encontra em mora nem em débito em qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Federal Direta e Indireta, bem como que nenhum
componente da diretoria em exercício é agente político de Poder ou do
Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração
Pública, de qualquer esfera governamental, nem cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, dos
agentes públicos referidos.
Declaro, por fim, que as informações por mim prestadas serão revistas de
veracidade, sob pena de responsabilização civil e penal.
E por estar de acordo com os termos apresentados, as obrigações assumidas e
as condições estabelecidas, firmo o presente instrumento, que também é
subscrito pelo Juiz Federal Titular da 2ª. Vara Federal Criminal da Seção
Judiciária do Espírito Santo.

Local e data:
Representante da Entidade
Juiz Federal

ANEXO - Modelo a ser utilizado quando da Prestação de Contas

Material / bem
adquirido

Quantidade

Marca (se
aplicável)

Valor unitário

Valor total

Fornecedor

Nº da Nota
Fiscal

(Continuação do ANEXO relativo à prestação de contas)
DOCUMENTOS ANEXADOS:
(descrever)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
(livre)

Local e data:

Assinatura do representante legal

AS NOTAS FISCAIS ORIGINAIS DEVERÃO SER APRESENTADAS JUNTAMENTE
COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS
* também poderão ser anexadas declarações, fotos, extratos bancários ou
quaisquer outros dados que sirvam para a prestação de contas

