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FUNDAFRESP – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS
AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Desde 1995 apoiando crianças, adolescentes e idosos em situação
de vulnerabilidade social”

Objetivo: APOIO EMERGENCIAL A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
AGRAVADA PELA PANDEMIA COVID-19, POR MEIO DE ENTIDADES CADASTRADAS NO
FUNDAFRESP.
1 – O Fundafresp – Fundo de Assistência Social da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do
Estado de São Paulo, sediado à Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 – CEP 01.401-002 – telefone
(11) 3886-8807 - São Paulo - SP, que tem por finalidade prioritária auxiliar entidades de apoio
à criança, ao adolescente e ao idoso em situação de vulnerabilidade social, mediante recursos
doados pelos seus participantes, abre o presente Edital para projetos emergenciais a entidades
de apoio a crianças, adolescentes e idosos carentes, cujas famílias estejam em situação de
vulnerabilidade social agravada pela pandemia COVID-19.
2 – Para efeito deste edital entende-se por projeto emergencial: Aquisição e entrega de
suprimentos, alimentação, produtos de higiene e limpeza, medicamentos, EPI, etc., a
famílias em situação de vulnerabilidade social cujos idosos, crianças ou adolescentes
estejam em situação de pobreza agravada pela pandemia. Excepcionalmente,
poderão ser apresentados projetos para aquisição de produtos para o fortalecimento
de ações da entidade, desde que especificamente ligadas ao combate à COVID-19.
3 – Serão selecionados tantos projetos emergenciais, que atendam as condições do presente
Edital, até a soma de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no valor máximo de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) cada projeto, apresentados por Organizações da Sociedade Civil, sem fins
lucrativos, sediadas no Estado de São Paulo, já cadastradas no Fundafresp e que se encontrem
em situação regular diante do Conselho Municipal de Assistência Social e dos demais órgãos
reguladores e fiscalizadores do setor, podendo haver atendimento parcial, de acordo com a
disponibilidade de recursos.
4 – Os projetos devem seguir a Ficha de Projeto Simplificada, em anexo, que deve ser
enviada, exclusivamente para o e-mail, fundafresp@afresp.org.br, até o dia 13 de
abril de 2020, juntamente com um ofício digitalizado assinado pelo(a) presidente da entidade (i)
solicitando a doação e (ii) informando se a pandemia do Coronavírus afetou a atividade da
entidade, em caso positivo de que forma afetou, (iii) a atual situação de funcionamento da instituição
e (iv) a atividade social realizada pela entidade em tempos de normalidade (tipo de atendimento /
quantidade de atendidos / faixa etária dos atendidos / periodicidade do atendimento).
5 – Devido à situação emergencial por que passa nossa sociedade, devido à pandemia, não
serão exigidos outros documentos, apenas o ofício e a Ficha de Projeto, sendo levado em conta
o parecer do Agente Fiscal de Rendas e a documentação já enviada pela entidade em doações
anteriores, ressaltando, porém, que a não comprovação adequada dos gastos implicará em
suspensão de doações futuras à entidade.
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6 – Não há necessidade de enviar orçamentos dos produtos a serem adquiridos e planilha
financeira do projeto, devendo ser demonstrada com clareza a ação que será desenvolvida e a
forma com que a ajuda chegará às famílias, atentando-se para que as despesas estejam
rigorosamente ligadas aos objetivos do item 2.
7 – A prestação de contas consiste em demonstrativo das despesas efetuadas e cópia
reprográfica das notas fiscais de aquisição, devidamente assinadas pelo presidente e com a
inscrição de próprio punho: “Pago pelo Fundafresp”. Não serão aceitos recibos ou cupons fiscais,
mas somente notas fiscais para documentar a aquisição de mercadorias; a declaração e
assinatura devem ser apostas no próprio documento para depois ser tirada a cópia.
8 – Os projetos serão escolhidos pela Comissão do Fundafresp, em decisão definitiva, sem
possibilidade de recursos e serão divulgados pelo sítio da AFRESP (www.afresp.org.br) na rede
mundial de computadores e serão objeto de correspondência à entidade noticiando o fato e do
respectivo depósito bancário na conta da entidade. A Comissão do Fundafresp decidirá sobre
situações excepcionais ou não reguladas privilegiando a urgência do enfrentamento à
pandemia.
9 – Em virtude da limitação dos recursos e do objetivo de ajuda às entidades que mais necessitem
a participação fica limitada às entidades que apresentem no Balanço de 2019 um valor de
“Disponibilidades + Aplicações Financeiras Sem Restrição” de, no máximo, 500 (quinhentos) mil
reais.
10 – Em caso de a entidade não realizar o projeto ou não prestar contas, deverá depositar o
valor doado em conta do Fundafresp sob pena de comunicação do fato aos conselhos e órgãos
competentes reguladores do terceiro setor, bem como ao Ministério Público, independente de
medidas judiciais cabíveis.

Comissão do FUNDAFRESP – Fundo de Assistência Social da AFRESP Associação
dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo
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