
 

 

 

 

Edital Fundafresp Natal Encantado 

Dúvidas e respostas 

Desde o lançamento do edital ‘Natal Encantado’, na sexta-feira (11/11), o Fundafresp recebeu algumas 

dúvidas de entidades interessadas em participar. Consideramos interessante compartilhar as dúvidas e 

as respostas com todos. Confira abaixo: 

1) No edital fala de crianças até 14 anos, podendo ser atendidas mais de uma criança por família. Posso 

colocar como beneficiário irmãos de crianças que atendemos? Por exemplo, atendo uma criança de 07 

anos e ela tem uma irmã de 05. 

2)  Posso cadastrar famílias em situação de vulnerabilidade, com crianças da faixa etária, mas que não 

são atendidas pela entidade? 

R.: Pensando no bem-estar das crianças, a resposta para as duas perguntas é sim, desde que a entidade 

conheça a família e confie no uso adequado da doação na compra de brinquedos e materiais escolares. 

3) De acordo com o edital, caso a entidade não realize o PROJETO ou não preste contas, esta deverá 

depositar o valor doado em conta do Fundafresp. Dúvida: a partir do momento em que a família assinar 

o recebimento do cartão, ela passa a ser responsável pelo uso do valor creditado, isentando a entidade 

caso tenha saldos remanescentes, correto? 

R.: Sim, a partir do momento que a família receber o cartão cessa qualquer responsabilidade da entidade. 

Por isso, o Fundafresp colocou como regra no edital que as entidades façam parcerias com empresas 

locais fornecedoras de brinquedos e materiais escolares. Dessa forma, incentivando o direcionamento 

mediante um desconto oferecido às famílias que se apresentarem com o cartão ao fornecedor, pretende-

se atingir o forte objetivo de evitar a utilização indevida das doações via cartão. Importante lembrar que, 

até a entrega às famílias, o cartão é de responsabilidade da entidade. Caso não sejam entregues, os 

envelopes com os cartões devem permanecer lacrados e serem devolvidos pela entidade ao Fundafresp, 

sob pena de responsabilização da entidade. 

4) Caso aconteça de algum cartão não ser entregue, a entidade poderá sacar o valor para depositar na 

conta do Fundafresp? 

R.: Não. No prazo de 5 dias após a entrega dos cartões às famílias, a entidade deverá prestar contas, nos 

termos do Edital, enviando ao Fundafresp a lista com as respectivas assinaturas de recebimento e 

devolvendo os envelopes dos cartões, sem abertura, conforme receberam, sob pena de responsabilização 

da entidade pelo respectivo valor. 



 

 

 

5) Os responsáveis legais pelas crianças que atendemos variam bastante. Em alguns casos, os 

responsáveis são avós (já idosos), tios ou mesmo pais com problemas sérios (envolvimento com 

drogas ou até presos), além de algumas crianças que residem em um lar de acolhimento. Como no 

edital o cartão seria emitido em nome do responsável legal, infelizmente, acreditamos que podemos 

ter problemas com o real uso desse valor e, consequentemente, teríamos dificuldades na prestação 

de contas. Portando, gostaríamos de saber se esse crédito poderia estar disponível no nome da 

entidade. Assim, faríamos a compra dos brinquedos ou materiais escolares de acordo com a faixa 

etária de cada criança. Poderíamos, inclusive, comprar em quantidade maior e com um bom desconto, 

ficando também mais fácil nossa prestação de contas posteriormente. 

R.: O edital foi elaborado com a premissa do empoderamento dos responsáveis para decisão do que 

será comprado para cada criança, seja o brinquedo que mais lhe agrade ou o material escolar que seja 

necessário. Portanto, a entidade, mediante o conhecimento que tem da família, poderá colocar o 

responsável da sua confiança para atender as exigências do edital.  

Como alternativa válida para os casos de crianças em regime de abrigo, o presidente ou o assistente 

social da entidade poderá ser indicado como responsável de diversas crianças atendidas. Nesse caso, 

como medida de exceção, solicitamos que enviem a nota fiscal da compra dos brinquedos e/ou 

materiais escolares, junto com a prestação de contas. 

6) Preciso de um Auditor Fiscal da Receita Estadual de São Paulo para avalizar o projeto? Se sim, como 

faço? 

R.: A Regional da Afresp de sua região poderá orientá-lo e ajudá-lo. Recomendamos que entre em 

contato com a regional. Clique aqui e confira os contatos. 

7) O envio do CPF do responsável das crianças para a emissão do cartão não infringe a Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD)?  

R.: A reponsabilidade pelo envio do nome, CPF e data de nascimento é da entidade. Presume-se que 

esse envio seja precedido de uma autorização do responsável legal das crianças. Por parte da Afresp, 

garantimos que as informações serão mantidas em sigilo, em total conformidade legal. 

 

Em caso de mais dúvidas, entre em contato pelo e-mail fundafresp@afresp.org.br ou pelo telefone (11) 

3886-8800. 
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