POLÍTICA INSTITUCIONAL
REGISTRO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

OBJETIVO
Estabelecer os procedimentos para o registro do recebimento de gêneros alimentícios,
roupas, calçados, bens, equipamentos, materiais para fins socioeducativos, sociais, de
higiene, limpeza, segurança ambiental e quaisquer outros recursos materiais, a título de
doação de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, identificadas ou não.
PRINCÍPIOS
As Organizações Sociais Civis devem seguir os princípios universais de administração
pública, considerando o recebimento e o gerenciamento de recursos materiais, para
utilização na prestação de serviços, realização de eventos socioeducativos e de captação
de recursos e/ou distribuição, em benefício aos cidadãos em situação de risco e
vulnerabilidade social.
Cabe a Associação seguir os princípios preconizados no Artigo 37º da Constituição Brasileira
de 1988, quanto ao gerenciamento de recursos públicos, sob sua responsabilidade, a saber:
 Legalidade: a ação deve estar em acordo com a legislação brasileira e normas
contábeis e ter uma finalidade legal, escolhida com neutralidade, pautada na
isonomia (igualdade perante algo ou a lei), na razoabilidade (bom senso), na
proporcionalidade (equilíbrio entre direitos individuais e coletivos);
 Impessoalidade: que reforça a finalidade pública, sem promoção de interesses
pessoais ou pela preferência por pessoas;
 Moralidade Administrativa: que enfatiza que os atos administrativos devem seguir
princípios éticos e de honestidade;
 Publicidade: complementado pelo princípio da transparência, a publicidade de
decisões e atos administrativos deve garantir à sociedade a possibilidade de acesso
às informações que comprovem a destinação correta dos recursos públicos, seja por
meio da disposição de registros comprovatórios, realização de auditorias periódicas,
relatórios apresentados aos parceiros ou informes à população, disponíveis em rede
sociais; e
 Eficiência: quando em condições adequadas de trabalho, o profissional procura
cumprir seu papel com presteza, buscando resultados em prol do interesse público.
DOAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
Caracteriza-se pelo recebimento de gêneros alimentícios, mobiliários, equipamentos,
materiais socioeducativos, sociais, de higiene, limpeza, segurança ambiental, roupas,
calçados e/ou quaisquer outros recursos materiais, a título de doação de pessoas físicas e
jurídicas, de direito privado, identificadas ou não, necessárias para o desenvolvimento das
atividades dos Serviços/Projetos/áreas, eventos, ações ou campanhas institucionais.
Podem ocorrer de maneira espontânea e/ou a partir da realização de eventos e campanhas
de arrecadação, desenvolvidos pela área de Desenvolvimento Institucional e/ou pelos
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Gestores dos Serviços/Projetos, a partir de demandas previamente identificadas para
o desenvolvimento das atividades socioeducativas, sociais, de eventos e ações
institucionais.
Doações destinadas para a Associação, sem manifestação expressa do doador quanto
ao Serviço/Projeto ou área para destinação, serão distribuídas pela área de
Desenvolvimento Institucional a partir dos critérios a seguir:
1. priorização de atividades diretamente ligadas aos usuários atendidos e famílias
acompanhadas;
2. priorização de necessidades já identificadas junto aos Serviços/Projetos e áreas;
3. ações, campanhas e eventos institucionais.
Para essas deliberações, a área de Desenvolvimento Institucional poderá solicitar apoio à
Coordenação Operacional, especialmente quanto as destinações envolvendo os critérios 1 e
2, assim como à Gerência Geral, considerando processos de cotação e pedidos de compras
em andamento.
Doações destinadas para a Associação com a manifestação expressa do doador quanto ao
Serviço/Projeto ou área para destinação, serão registradas e distribuídas atendendo a
vontade do doador, salvaguardada possibilidade à Associação de remanejamento, frente as
demandas existentes em outros Serviços/Projetos e áreas, a partir da prévia comunicação
e aceite do doador.
A partir das deliberações acima, caberá à área de Desenvolvimento Institucional o correto
e completo preenchimento do instrumental RECEBIMENTO DE DONATIVO e envio dos itens
doados ao Serviço/Projeto ou área.
Quando a doação for recebida diretamente pelo Serviço/Projeto, o Gestor responsável
deverá proceder ao preenchimento completo e detalhado, do instrumental RECEBIMENTO
DE DONATIVO.
CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
1. A partir do contato prévio do doador
Caberá a equipe de Desenvolvimento Institucional, localizada na sede administrativa, à Rua
do Chico Nunes, 173 – Jd. Rebouças – São Paulo – SP e, no espaço cedido à Avenida das
Magnólias, 578 – Cidade Jardim – São Paulo - SP, a análise e aceite dos itens que por
ventura forem previamente oferecidos a título de doação, a partir do cumprimento dos
critérios de aceitação e priorização especificados nesta Política.
A análise poderá ser feita por meio de informações levantadas no ato da oferta ou em
visita antecipada ao potencial doador, visando a coleta de informações básicas,
considerando o tipo de doação disponibilizada:
1. Alimentos – características, validade, acondicionamento, prazo de retirada e
transporte, etc... ;
2. Mobiliário/equipamento – necessidade, características, prazo para retirada, estado de
conservação, modo de transporte, etc... ;
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3. Higiene, limpeza, medicamentos e insumos – necessidade,
acondicionamento, prazo de retirada, transporte, etc... ;

validade,

4. Socioeducativos: características, estado de conservação, destinação da faixa
etária, prazo de retirada, etc...
Estando dentro das necessidades da Associação e nos critérios de aceitação, será
providenciada a retirada do material. Caso contrário, se justificará o motivo da não
aceitação, indicando Entidade Afim para o contato e redirecionamento pelo doador, se do
seu interesse.
Em havendo necessidade da retirada dos itens disponibilizados para doação, será de
responsabilidade da área de Desenvolvimento Institucional providenciar o agendamento,
com veículo próprio da Associação ou fretamento, a partir do levantamento das
informações quanto ao endereço, telefone, contato, tipo de mercadoria, quantidade,
especificações, medidas, datas e horários passíveis de retirada, dentre outras.
Quando da oferta de uma doação e a abordagem ocorrer diretamente a um Serviço/Projeto
ou área, o Gestor deverá anotar o tipo de doação, telefone e nome do doador, informando
imediatamente a área de Desenvolvimento Institucional, para contato com o potencial
doador.
2. A partir da entrega espontânea do doador em um Serviço/Projeto ou área
Doações recebidas de forma espontânea, a partir do acesso do doador à sede
administrativa, à Rua do Chico Nunes, 173 – Jd. Rebouças – São Paulo – SP e, no espaço
cedido à Avenida das Magnólias, 578 – Cidade Jardim – São Paulo – SP, serão recepcionadas
pela equipe da área de Desenvolvimento Institucional, a quem caberá a coleta de
informações sobre o doador, o levantamento das informações básicas quanto ao objetivo
da doação e o prévio agradecimento.
Quando a doação ocorrer de forma espontânea, diretamente em um Serviço/Projeto ou
área, considerando sua localização geográfica, vínculo e ou intenção do doador, caberá ao
Gestor ou colaborador do Serviço/Projeto ou área, a recepção do doador, o recebimento
da doação, a coleta de informações sobre o doador, itens e objetivo da doação, o prévio
agradecimento e o preenchimento do instrumental RECEBIMENTO DE DONATIVO, caso a
destinação seja para o Serviço/Projeto ou área.
Caso a doação não seja destinada ao Serviço/Projeto ou área, caberá ao Gestor ou
colaborador a comunicação das informações à equipe da área de Desenvolvimento
Institucional, a quem caberá as definições quanto a destinação dos itens doados e
instruções quanto aos próximos passos a serem adotados.
Ao doador, reserva-se o direito da não identificação. Quando dessa ocorrência, importante
que o colaborador que o esteja recepcionando ou em contato telefônico, procure justificar
os motivos da importância dessas informações, considerando os procedimentos
administrativos que visam assegurar a ética, a transparência e a contabilização da doação
recebida.
Todo e qualquer item recebido a título de doação, precisa ser relacionado, analisado e
quantificado previamente ao preenchimento do instrumental RECEBIMENTO DE DONATIVO.
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Em sendo observados itens que apresentem ressalvas quanto à utilização, como por
exemplo: riscos a integridade física de crianças e/ou adolescentes, validade expirada,
estado de conservação e/ou quaisquer outras inadequações, caberá apenas à área de
Desenvolvimento Institucional, o registro quanto aos itens que apresentem essas
condições (quantitativo, fotográfico e descritivo) evidenciando os motivos quanto ao
descarte, forma e a não contabilização da doação.
Quando a doação ocorrer de forma espontânea diretamente em um Serviço/Projeto ou área
e questões como as acima citadas, foram constatadas pelo Gestor ou colaborador
responsável pelo recebimento, as informações deverão ser compartilhadas com a área de
Desenvolvimento Institucional a quem caberá orientar quanto aos registros e
procedimentos adequados.
Caso não haja necessidade de utilização da doação pelos Serviço/Projeto ou área de
atuação e não havendo demandas identificadas pela Administração e, havendo
possibilidade e autorização do doador para a comercialização dos itens doados em Bazares
e Brechós organizados pelos Serviços e pela área de Desenvolvimento Institucional, a
doação será destinada para essa finalidade.
O REGISTRO DA DOAÇÃO
O instrumental RECEBIMENTO DE DONATIVO, deve ser preenchido imediatamente ao
recebimento de qualquer doação, na totalidade das informações nele constante,
considerando os princípios evidenciados nesta Política, sendo encaminhado, via malote,
em data imediatamente posterior ao seu completo preenchimento à área de
Desenvolvimento Institucional.
O mesmo assegura que os princípios, os critérios quanto à utilização e a priorização da sua
disponibilização para utilização em ações voltadas aos usuários matriculados ou as famílias
acompanhadas, quando do recebimento de itens a título de doação sejam garantidos, bem
como os procedimentos administrativos, contábeis e de fidelização dos parceiros
institucionais.
Qualquer divergência ou ausência de informações no preenchimento do instrumental
RECEBIMENTO DE DONATIVO, identificada pela área de Desenvolvimento Institucional,
imediatamente ao seu recebimento, implicará na devolução do mesmo ao remetente
para que sejam sanadas.
A partir do preenchimento do instrumental RECEBIMENTO DE DONATIVOS, caberá à
Administração:
1. o registro no sistema de gerenciamento “de clientes” dos dados do(a) doador(a) –
nome/razão social, dos dados para contato – endereço completo, telefone, email,
etc...;
2. a fidelização para a continuidade de sua atuação como parceiro(a) na doação de
materiais e/ou na ampliação de sua adesão em outras ações e eventos institucionais;
3. a precificação dos itens recebidos para posterior contabilização:
- classificados como “usados”, serão precificados ao valor de R$ 1,00, conforme
estabelecido junto à contabilidade e em consonância as diretrizes estabelecidas com
os auditores independentes da Associação;
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- classificados como “novos”, bem como itens passíveis de consumo e/ou distribuição
aos usuários matriculados ou famílias acompanhadas, deverão ser precificados, a
partir de cotação de preços, onde constem informações quanto ao fornecedor, data,
descrição completa do item, preço por unidade de medida, devendo apresentar
similaridade com os campos ITEM e DESCRIÇÃO constante no instrumental
RECEBIMENTO DE DONATIVO;
- a elaboração do relatório mensal de donativos em espécie para envio à contabilidade, até
o dia 15 do mês subsequente à doação.
Para que os procedimentos acima sejam passíveis de conclusão e nos prazos
estabelecidos, será de suma importância a atenção, o cuidado e o completo
preenchimento de todos os campos do instrumental RECEBIMENTO DE DONATIVOS:
- DATA;
- NOME DO DOADOR(se pessoa física) /RAZÃO SOCIAL (se pessoa jurídica)
- ENDEREÇO COMPLETO (rua, avenida, travessa, número, complemento, CEP, bairro,
cidade e estado);
- CNPJ (se pessoa jurídica) /CPF (se pessoa física);
- RG (se pessoa física);
- DADOS DE CONTATO: telefone fixo, móvel, email, contato (caso haja algum interlocutor
pré estabelecido pelo(a) doador(): exemplo secretária, motorista, auxiliar, etc...);
- DESTINATÁRIO: Serviço, Projeto ou área que receberá a doação;
- ESPECIFICAÇÃO DA DOAÇÃO: deverá ser assinalado o tipo da doação e se trata-se de
produto usado ou novo.
Se assinalado o campo Outro, obrigatoriamente se fará necessária a descrição do item.
Se a doação for acompanhada de Nota Fiscal, a mesma deverá ser juntada ao
instrumental de RECEBIMENTO DE DONATIVO, para que a área financeira, providencie o
preenchimento dos instrumentais: PARTICULAR DE DOAÇÃO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA.
- TABELA COD. (código), ITEM, DESCRIÇÃO, DESTINO, QUANT. (quantidade) e VALOR
CONTÁBIL:
1. COD, deverá ser utilizada codificação constante na planilha denominada LISTA CÓDIGO
GERAL, do instrumental RECEBIMENTO DE DONATIVO;
2. ITEM, deverá ser descrita a denominação usualmente utilizada para a definição do item
doado;
3. DESCRIÇÃO:
3.1. caso a doação seja de um item NOVO, a descrição deverá conter marca, modelo, cor,
medidas, unidade de medida e quaisquer outras informações, que assegurem os
procedimentos administrativos e contábeis, descritos no item 3. do REGISTRO DA
DOAÇÃO;
3.2. caso na lista CÓDIGO GERAL, na coluna INCLUIR DESCRIÇÃO DO ITEM DESSA
CODIFICAÇÃO, constar a expressão SIM, deverá ser utilizada a descrição complementar
(sub item da CODIFICAÇÃO GERAL). Em não havendo, deverá ser realizada a descrição
completa do item, considerando todas as informações passíveis de identificação.
- DESTINAÇÃO: deverá ser assinalada opção numérica constante no campo abaixo da
tabela, sendo:
(1) Bazar Brechó – destinação para vendas físicas e/ou online;
(2) Bazar Pechincha – destinação aos bazares realizados pelos Serviços da Associação, em
benefício às comunidades de atuação, com o objetivo de captar recursos para o
desenvolvimento de ações e/ou atividades planejadas em conjunto com os usuários
matriculados ou famílias acompanhadas e devidamente evidenciadas e registradas em préprojeto, aprovado pela Coordenação Operacional;
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(3) Material socioeducativo: será lançado na coluna “recebimento” da planilha de
estoque do Serviço/Projeto para utilização em atividades socioeducativas voltadas aos
usuários matriculados;
(4) Evento Institucional: será utilizado em evento ou ação institucional a partir das
demandas identificadas pela área de Desenvolvimento Institucional e deliberação da
Gerência Geral;
(5) Evento socioeducativo: será utilizado em evento voltado ao atendimento de objetivos
gerais e/ou específicos de cada Serviço/Projeto, a partir da prévia elaboração de préprojeto, aprovado pela Coordenação Operacional;
(6) Ativo fixo: será incorporado ao patrimônio social composto por mobiliários,
equipamentos, licenças e outros da Associação;
(7) Material de uso e consumo: será lançado na coluna “recebimento” das planilhas de
estoque do Serviço/Projeto para utilização, considerando características do item recebido:
alimentos, higiene, limpeza e primeiros socorros.
Itens de consumo como utensílios de copa e cozinha, de manutenção, livros que comporão
acervo bibliográfico, brinquedos disponibilizados para uso dos usuários matriculados, não
comporão as planilhas de estoques/consumo cuja gestão é mensal.
(8) Outros: necessário especificar a destinação: exemplos: distribuição em gincana a ser
realizada com usuários matriculados; distribuídos em sorteio a ser realizado em ação com
famílias acompanhadas, etc...
A partir da destinação estabelecida no instrumental RECEBIMENTO DE DONATIVOS,
caberá ao Gestor responsável pelo Serviço/Projeto ou área a responsabilidade pela
guarda, controle e registros previstos na Política de doações a usuários, famílias, outros
e Associações Afins, respondendo administrativamente às auditorias internas e/ou
externas.
- VALOR CONTÁBIL: a ser lançado pela área contábil a partir das informações constantes
em todos os campos do instrumental, assegurando a precificação do item, a junção da
cotação do item devidamente datada, a classificação contábil do donativo e/ou de cada
item do donativo, quanto ao centro de custo para crédito (recebimento da doação) e
débito (destinação da doação: consumo interno, distribuição aos usuários matriculados,
famílias e ou outro).
Cabe à área de Desenvolvimento Institucional o envio à Gerência Geral dos
instrumentais de RECEBIMENTO DE DONATIVO, do mês em curso, até o dia 10 do mês
subsequente ao recebimento da doação.
A partir dessa data, caberá à Gerência Geral a análise das informações recebidas,
assinatura dos documentos e envio à Assistente Contábil, para os devidos registros
contábeis a partir das informações constantes nos instrumentais de RECEBIMENTO DE
DONATIVO.
ANEXOS:
INSTRUMENTAL RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
INSTRUMENTAL PARTICULAR DE DOAÇAO PESSOA FÍSICA
INSTRUMENTAL PARTICULAR DE DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA
DOAÇÃO A ENTIDADE AFIM
Área: Desenvolvimento Institucional
Política validada pela Diretoria, Administração e Gestão dos Serviços, Projetos e
Áreas em outubro´2020.
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ASSOCIAÇÃO "OBRA DO BERÇO"
RECEBIMENTO DE DONATIVOS
DATA:
dia/mês/ano
Nome do Doador/Razão Social
CNPJ/ CPF:

RG:

Rua /Av. /Trav. /Nº /Bairro:
CEP:

Cidade:

Contato:

E-mail:

Estado:

Telefone Fixo:
Telefone Móvel:

DESTINATARIO
SERVIÇO/PROJETO/ÁREA:
ESPECIFICAÇÕES DA DOAÇÃO:
Vestuário
Calçado
Acessórios
Brinquedo
Livro
CD/DVD
Material Socioeducativo
Alimento

COD

ITEM

(
(
(
(
(
(
(
(

) Usado
) Usado
) Usado
) Usado
) Usado
) Usado
) Usado
)

(
(
(
(
(
(
(

) Novo
) Novo
) Novo
) Novo
) Novo
) Novo
) Novo

( ) Novo
Móvel
( ) Usado
Equipamento
( ) Novo
( ) Usado
( ) Novo
Utensilio Doméstico
( ) Usado
( ) Novo
Mat. de higiene pessoal e limpeza
( ) Usado
Cama, Mesa e Banho
( ) Novo
( ) Usado
EPI
( ) Novo
( ) Usado
*Outro:
( ) Novo
( ) Usado
Descrever:
_____________________________________________________
DESCRIÇÃO

TOTAL

DESTINO*

VALOR
CONTÁBIL**

QUANT.

0

R$

-

(*) 1- Bazar Brechó; 2- Bazar Pechincha; 3 – Mat. Socioeducativo; 4 – Evento Institucional ; 5- Evento Socioeducativo; 6 – Ativo Fixo; 7Material de Uso e Consumo; 8 – Outros (Especificar): __________________________
(**) Campo a ser preenchido após avaliação de mercado/normas contábeis em vigor.
OBS:

Assinatura Responsável Serviço/Projeto/Área

Assinatura Gerente Geral
_____/_______/______
Data

_____/_______/______
Data

Assinatura Coordenação Operacional
_____/_______/______
Data
Adm.- setembro´2020

DOAÇÃO A ENTIDADE AFIM
DATA:
PRODUTO/BEM DOADO:
JUSTIFICATIVA DA DOAÇÃO:
DESTINO:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CEP:
RETIRADO POR:
RG Nº
UTILIZAÇÃO DA DOAÇÃO:
NOME DO RESPONSÁVEL PELA DOAÇÃO:

NOME DA INSTITUIÇÃO
ASSINATURA E CARIMBO

ASSINATURA DIRETORIA
ASSOCIAÇÃO “OBRA DO BERÇO”
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Nº____________
PARTES:
Como DOADOR(A), XXXX
Como DONATÁRIA, ASSOCIAÇÃO “OBRA DO BERÇO’’, sociedade civil beneficente, sem fins
lucrativos, reconhecida como de Utilidade Pública Federal (Decreto de 08 de agosto de 1958),
Utilidade Pública Estadual (Decreto de 03 de dezembro de 1970) e Utilidade Pública Municipal
(Decreto de 25 de março de 1970), inscrita no CNPJ sob o nº 62.440.045/0001-34, registrada na
Secretaria de Desenvolvimento Social SEADS/PS sob o nº 239/1939, com sede à Rua do Chico Nunes,
173, Jardim Rebouças, CEP 05734-120 - São Paulo – SP, neste ato legitimamente representada.
Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO e na melhor forma de direito, as partes
acima nomeadas e qualificadas, têm entre si, certa e avinda, a presente doação de bens e/ou
mercadorias, mediante as seguintes cláusulas:
1. O(A) DOADOR(A) é senhor(a), legítimo(a) proprietário(a) e possuidor(a) de todos os bens e/ou
mercadorias descritas, caracterizadas e relacionadas no verso deste instrumento Particular de
Doação.
2. Os bens e/ou mercadorias, relacionadas no verso deste instrumento, e objetos desta doação,
acham-se livres e desembaraçadas de ônus, dívidas, dúvidas ou litígios de qualquer natureza.
3. O(A) DOADOR(A), resolveu, neste ato e por este, instrumento, de livre e espontânea vontade,
sem constrangimento ou coação de qualquer natureza, doar à aludida DONATÁRIA, como de fato e
de direito doado tem, todos esses bens e/ou mercadorias descritas e relacionadas no verso deste
instrumento, doação essa que faz de forma pura e simples, sem nenhuma cláusula ou condição
restritiva, ônus ou vínculos, transmitindo a ela, DONATÁRIA, neste ato, toda a posse e domínio que
possui e vinha exercendo sobre os bens e/ou mercadorias objetos desta doação, obrigando-se
ele(a), DOADOR(A), por si e sucessores a, fazer e manter a presente doação, sempre boa, firme e
valiosa, na forma e para todos os efeitos de direito.
4. Declara a DONATÁRIA, neste ato e por este instrumento que aceita e recebe depois de examinar
e conferir, achando-os conforme, todos os bens e/ou mercadorias relacionadas no verso deste
instrumento, declarando assim expressamente que aceita a presente doação em todos os seus
termos, sem quaisquer vínculos, reservas ou restrições de qualquer natureza ou espécie,
observando toda a legislação federal, estadual e municipal a respeito, para que a doação seja
mantida sempre boa e firme.
5. Dá-se a esta doação o valor de R$ XXX (XXXXX) para todos os fins de direito, inclusive os fiscais.
E, por assim estarem, certas e avençadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, que também o
subscrevem.
São Paulo, XX de XXXXXX de XXXX
TESTEMUNHAS:
______________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:
End.:
_____________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:
End.:

DOADORA:
XXXX
DANFE Nº: XXXX

DONATÁRIA:
ASSOCIAÇÃO “OBRA DO BERÇO”

Sede Administrativa - Rua do Chico Nunes, 173/241 – Jardim Rebouças – CEP: 05734-110 – São Paulo – SP - (11) 5843-2333
E-mail - obradoberco@obradoberco.org.br - www.obradoberco.org.br

RELAÇÃO DESCRITIVA DOS BENS E/OU MERCADORIAS E SEUS RESPECTIVOS VALORES, DOADOS
NESTA DATA PELA XXXX
À ASSOCIAÇÃO “OBRA DO BERÇO”:
QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DOS BENS E/OU MERCADORIAS

VALOR

VALOR TOTAL DOS BENS

R$ XXXX

São Paulo, XX de XXXX de XXXX
TESTEMUNHAS:

______________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:
End.:

DOADORA:
XXXX
DANFE Nº: XXXX

_____________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:
End.:

DONATÁRIA:
ASSOCIAÇÃO “OBRA DO BERÇO”

Sede Administrativa - Rua do Chico Nunes, 173/241 – Jardim Rebouças – CEP: 05734-110 – São Paulo – SP - (11) 5843-2333
E-mail - obradoberco@obradoberco.org.br - www.obradoberco.org.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Nº
PARTES:
Como DOADORA, (XXXX)
Como DONATÁRIA, ASSOCIAÇÃO “OBRA DO BERÇO’’, sociedade civil beneficente, sem fins
lucrativos, reconhecida como de Utilidade Pública Federal (Decreto de 08 de agosto de 1958),
Utilidade Pública Estadual (Decreto de 03 de dezembro de 1970) e Utilidade Pública Municipal
(Decreto de 25 de março de 1970), inscrita no CNPJ sob o nº 62.440.045/0001-34, registrada na
Secretaria de Desenvolvimento Social SEADS/PS sob o nº 239/1939, com sede à Rua do Chico
Nunes, 173, Jardim Rebouças, CEP 05734-120 - São Paulo – SP , neste ato legitimamente
representada.
Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO e na melhor forma de direito, as partes
acima nomeadas e qualificadas, têm entre si, certa e avinda, a presente doação de bens e/ou
mercadorias, mediante as seguintes cláusulas:
1. A DOADORA é senhora, legítima proprietária e possuidora de todos os bens e/ou mercadorias
descritas, caracterizadas e relacionadas no verso deste instrumento Particular de Doação.
2. Os bens e/ou mercadorias, relacionadas no verso deste instrumento, e objetos desta doação,
acham-se livres e desembaraçadas de ônus, dívidas, dúvidas ou litígios de qualquer natureza.
3. A DOADORA, resolveu, neste ato e por este, instrumento, de livre e espontânea vontade, sem
constrangimento ou coação de qualquer natureza, doar à aludida DONATÁRIA, como de fato e de
direito doado tem, todos esses bens e/ou mercadorias descritas e relacionadas no verso deste
instrumento, doação essa que faz de forma pura e simples, sem nenhuma cláusula ou condição
restritiva, ônus ou vínculos, transmitindo a ela, DONATÁRIA, neste ato, toda a posse e domínio que
possui e vinha exercendo sobre os bens e/ou mercadorias objetos desta doação, obrigando-se ela,
DOADORA, por si e sucessores a, fazer e manter a presente doação, sempre boa, firme e valiosa,
na forma e para todos os efeitos de direito.
4. Declara a DONATÁRIA, neste ato e por este instrumento que aceita e recebe depois de examinar
e conferir, achando-os conforme, todos os bens e/ou mercadorias relacionadas no verso deste
instrumento, declarando assim expressamente que aceita a presente doação em todos os seus
termos, sem quaisquer vínculos, reservas ou restrições de qualquer natureza ou espécie,
observando todo a legislação federal, estadual e municipal a respeito, para que a doação seja
mantida sempre boa e firme.
5. Dá-se a esta doação o valor de R$ XXXX (xxxxxxxx) para todos os fins de direito, inclusive os
fiscais.
E, por assim estarem, certas e avençadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, que também o
subscrevem.
São Paulo, XX de XXXXXX de XXXX
TESTEMUNHAS:
______________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:
End.:
_____________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:
End.:

DOADORA:
XXXX
DANFE Nº: XXXX

DONATÁRIA:
ASSOCIAÇÃO “OBRA DO BERÇO”

Sede Administrativa - Rua do Chico Nunes, 173/241 – Jardim Rebouças – CEP: 05734-110 – São Paulo – SP - (11) 5843-2333
E-mail - obradoberco@obradoberco.org.br - www.obradoberco.org.br

RELAÇÃO DESCRITIVA DOS BENS E/OU MERCADORIAS E SEUS RESPECTIVOS VALORES, DOADOS
NESTA DATA PELA XXXX
À ASSOCIAÇÃO “OBRA DO BERÇO”:
QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DOS BENS E/OU MERCADORIAS

VALOR

VALOR TOTAL DOS BENS

R$ XXXX

São Paulo, XX de XXXX de XXXX
TESTEMUNHAS:

______________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:
End.:

DOADORA:
XXXX
DANFE Nº: XXXX

_____________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:
End.:

DONATÁRIA:
ASSOCIAÇÃO “OBRA DO BERÇO”

Sede Administrativa - Rua do Chico Nunes, 173/241 – Jardim Rebouças – CEP: 05734-110 – São Paulo – SP - (11) 5843-2333
E-mail - obradoberco@obradoberco.org.br - www.obradoberco.org.br

