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EDITAL DE CONVOCAÇÃO SDS Nº 002/2014 
 

 
Estabelece normas para a habilitação e seleção de 
propostas de Entidades e Organizações de 
Assistência Social interessadas em receber apoio 
técnico e financeiro, de caráter continuado para 
Prestação de Serviços na Proteção Social Básica  

 
 

ASSUNTO: REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, COM RECURSO 
DESCENTRALIZADO FEDERAL/ MUNICIPAL 2015 

 
 

 
A Secretaria de Desenvolvimento Social comunica às Entidades Sociais, que 
compõe a rede socioassistencial, no município de São José dos Campos, que 
abre habilitação e seleção para o de repasse de subvenção social para 
execução, em parceria, do Projeto Central de Cadastro Único – Bolsa 
Família/ACESSUAS com recurso descentralizado Federal/Municipal para o 
financiamento em 2015. 
 
O prazo para entrega de todos os documentos dar-se-á no período de 29 
de setembro a 03 de outubro de 2014. 
 
A proposta de Repasse de Subvenção Social deverá obrigatoriamente estar em 
consonância com a normatizações do âmbito de Assistência Social e 
embasada no Projeto Central de Cadastro Único – Bolsa Família-2015, 
elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Social.  
 
Este Projeto será analisado e avaliado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e apresentada para deliberação do Conselho Municipal de Assistência 
Social. 
 
Será celebrado convênio para o seguinte serviço: 

 
I. REDE DE PROTEÇÃO: BÁSICA 

 
O Projeto Central de Cadastramento Único – Bolsa Família/ACESSUAS - visa 
a manutenção da Central de Cadastro Único. 
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OBJETIVO GERAL:  
 
Viabilizar a construção e a consolidação do Cadastro Único das famílias 
potencialmente elegíveis, possibilitando com maior abrangência, sua 
integração aos programas sociais. 
 
PUBLICO ALVO: 
 
Famílias e indivíduos com renda per capta de até ½ salário mínimo ou com 
renda de até 3 salários mínimos. 
 

 
PRAZO E PERÍODO DE VIGÊNCIA:  
 
12 (doze) meses – 01/01/2015 a 31/12/2015. 

 
EXECUÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADES: 
 

• Atendimento às famílias convocadas para cadastramento ou atualização 
cadastral. 

 
• Encaminhamentos por unidades públicas ou conveniadas para acesso a 

benefícios vinculados ao Cadastro Único (de acordo com normativas da 
Secretaria de Desenvolvimento Social). 
 

• Procura espontânea para novos cadastros, atualização e transferência 
cadastral, confecção de carteirinha para idosos, baixa renda EBE, 
habitação, alíquota reduzida INSS, busca ativa. 
 

• Local de Atendimento: Rua Euclides Miragaia, 385 – Centro e nos CRAS 
- Centros de Referência de Assistência Social, do município de São José 
dos Campos. 
 
 

 
II. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
As propostas deverão ser encaminhadas ao Setor de Convênios da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, localizado na Rua Henrique Dias, nº 363, Monte 
Castelo, impreterivelmente no período de 29/09/14 a 03/10/14, das 8h as 
12h e das 13h30 as 16h30. 
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III. HABILITAÇÃO  

 
Para habilitação, deverá ser entregue a seguinte documentação: 
 

a. Ofício direcionado à Secretaria de Desenvolvimento Social solicitando a 
celebração do Convênio para o atendimento a que se propõe; 
 

b. Estatuto atualizado, devidamente registrado e autenticado; 
 

c. Ata de eleição e posse da Diretoria, devidamente registrada e 
autenticada; 

 
d. CNPJ; 

 
e. Comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social 

– CMAS; 
 

f. Atestado de funcionamento referente ao exercício de 2014 emitido pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 
 

g. Lei de Utilidade Pública Municipal; 
 

h. Plano de Trabalho para 2015, correspondente ao período de execução 
de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015; 

 
i. Relatório de avaliação do serviço desenvolvido no exercício de 2014 – 

(caso não tenha desenvolvimento serviço, apresentar justificativa) 
 

j. Certidão de Inscrição Municipal; 
 

k. Certidão Negativa de Débito do FGTS; 
 

l. Certidão Negativa de Débito junto ao INSS; 
 

m. Cópia autenticada do RG e CPF do Presidente; 
 

n. Cópia de documentação do veículo oficial da entidade, quando for o 
caso; 

 
o. Declaração do contador responsável pela prestação de contas e 

balanços financeiros; 
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p. Declaração de Funcionamento Regular, emitida por duas autoridades de 

outro nível de governo; 
 

q. Nº de conta, em banco oficial, exclusivamente para depósito do 
Convênio; 
 

r. Certidão de regularidade junto a Receita Estadual; 
 

s. Certidão de regularidade junto a Receita Municipal; 
 

t. Certidão de regularidade expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional / Receita Federal; 
 

u. Certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho. 
 
 

IV. DA EFETIVAÇÃO DO CONVÊNIO 
 
As Propostas habilitadas serão avaliadas pelo Setor de Convênios da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e selecionadas de acordo com a 
capacidade técnica, operacional e estrutural da entidade, tendo seu resultado 
final publicado no Boletim Oficial do Município.  
 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

1.  As entidades sociais deverão estar em situação regular (não 
respondendo a processo ou inquérito); 

 
2.  Não será aceita, em hipótese alguma, habilitação de entidades que 

não estejam com a documentação completa de acordo com o 
estabelecido nas Disposições Gerais deste Edital; 

 
3.  Para elaboração do Plano de Trabalho e do Relatório de Avaliação, 

deverá ser utilizado roteiro apresentado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Projeto elaborado pela SDS, que define a 
operacionalização e subsidiará para a elaboração do Plano de 
Trabalho 

 
4.  Em caso de dúvidas entrar em contato com o Setor de Convênios, Sra. 

Fanny Istamati, nos seguintes telefones: 3909-2630 / 3909-2655, até 
16h30. 
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São José dos Campos, 23 de setembro de 2014. 
 
LUIZ JACOMETTI PINHEIRO 
Secretário de Desenvolvimento Social 


