
   

PORTARIA Nº 004/2016
DE 23 DE AGOSTO DE 2016.

O  SECRETÁRIO  DE  ESPORTE  E  LAZER  DO  MUNICÍPIO  DE  CAMAÇARI,
ESTADO  DA  BAHIA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela
Constituição  Federal  e  pela  Lei  Orgânica  do  Município,  considerando  a
necessidade de atender as exigências impostas pela Lei n° 1372/2015.

Dispõe sobre a apresentação de prestação de contas do Programa Bolsa Atleta
referente às três primeiras parcelas do benefício, os contemplados terão prazo
de 30 (trinta) dias a partir desta publicação.

RESOLVE

Art.  1° Os contemplados com o Programa Bolsa Atleta  prestarão contas  dos
recursos  financeiros  recebidos  e  despendidos,  a  qualquer  tempo,  quando
solicitado pela Coordenação, e obrigatoriamente a cada três parcelas recebidas,
no prazo de 30 (trinta) dias.

1.1. A conta-corrente específica deverá ser usada  única e exclusivamente para
movimentação dos recursos da bolsa atleta recebida pelo atleta ou paratleta. 

Art. 2° A Prestação de Contas deverá conter:
 
a) Cadastro de Prestação de Contas (Anexo I);

b) Acompanhamento Técnico do atleta ou do paratleta,  com os comprovantes

dos eventos ou competições realizadas e metas atingidas (Anexo II);

c) Declaração própria, ou do responsável, se menor de 18 (dezoito) anos, de que

os recursos recebidos a título de Bolsa Atleta foram utilizados para custear as

despesas  do  atleta  ou  paratleta  beneficiado  com sua  manutenção  desportiva

(Anexo III);d) Declaração da respectiva entidade estadual de administração do

desporto (Federação Baiana, Clube ou Instituição Esportiva) atestando estar o

atleta ou paratleta beneficiado em plena atividade esportiva (Anexo IV);
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e)  Declaração  da  instituição  de  ensino  atestando  frequência  do  atleta  ou

paratleta beneficiado, bem como o seu aproveitamento escolar, se for menor de

18 (dezoito) anos (Anexo V);

f) Planilha de resumo de despesas (Anexo VI);

g)  Recibos e comprovantes de pagamentos (Anexo VII);

h) Extrato bancário da movimentação durante o período de benefício da Bolsa

Atleta (Anexo VIII);

i) Comprovante de residência atualizado.

Art.  3° Todos os comprovantes deverão ser afixados em folha de papel ofício
numerada e rubricada pelo beneficiado, ou responsável no caso de menor de 18
(dezoito) anos.

Art.  4°Art.  A prestação de contas deverá ser entregue a Assistente Social, no
gabinete da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEDEL.

4.1.  A  documentação  será  conferida  na  presença  do  atleta  ou  representante
legal, protocolada e encaminhada a ASTEC.

4.1.1. A data de entrega da prestação de contas corresponde à de entrega dos
documentos na SEDEL.

4.2. Caso a prestação de contas não seja apresentada no prazo estabelecido ou,
quando apresentada, não seja aprovada, o benefício não será renovado até que
seja regularizada a pendência até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

4.2.1. Esgotados os prazos, o atleta ou o responsável terá a obrigatoriedade de
restituir os valores recebidos ao município em no máximo 60 (sessenta) dias a
contar do recebimento da notificação.

Art. 5° DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO

5.1. O Benefício será cancelado:

a)  Quando  o  atleta/paratleta  deixar  de  satisfazer  quaisquer  dos  requisitos
exigidos para sua concessão e prestação de contas;



b) Diante de condenação do atleta por uso de doping ou penalidade imposta por
Tribunais de Justiça Desportiva, Federação ou Confederação das modalidades
correspondentes;

c) Quando comprovada a utilização de documentos ou declaração falsos para
obtenção do benefício;

d) Deixar de treinar ou faltar às competições oficiais de que deva participar, sem
justa causa;

e) Não ter bom desempenho escolar, no caso de atleta ou paratleta menor de 18
(dezoito) anos;

f)  Não  apresentar  a  documentação  comprovando  sua  participação  nas
competições previstas no plano anual de participação em competições da sua
respectiva modalidade esportiva;

g)  Quando  convocado,  não  participar  das  competições,  sem  a  devida
justificativa;

h) Transferir-se para outro Município, Estado ou País;

i) Utilizar os recursos para cobrir gastos que não ajudam o beneficiário para a
prática desportiva.

j)  O  atleta/paratleta  que  tiver  o  benefício  cancelado  não  poderá  concorrer  a
receber  a  Bolsa  Atleta  nos  próximos  02  (dois)  anos  a  contar  da  data  da
regularização.

Art. 6°  DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO PROGRAMA
 
6.1.  O atleta/paratleta,  ou  seu pai  ou  responsável,  no  caso  de menor  de  18
(dezoito)  anos,  poderá  solicitar  o  desligamento  do  Programa  Bolsa  Atleta,
devendo  prestar  contas  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  a  contar  do  pedido  de
desligamento.

6.2. A não prestação de contas no prazo estabelecido ou, quando apresentada,
não seja aprovada, implicará na devolução total dos recursos disponibilizados.
 
6.3. O atleta/paratleta que solicitar desligamento do Programa Bolsa Atleta não
poderá concorrer a recebê-la nos próximos 01 (um) ano a contar  da data da
regularização.



Art. 7° DA DESTINAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO

Os recursos do bolsa  atleta  podem ser  gastos  de acordo com a modalidade
esportiva em conformidade com o artigo 1º da LEI 1372/2015 de 13 de Abril de
2015  e  do  Decreto  Municipal  6021/2015  de  28  de  Julho  de  2015  conforme
descriminado abaixo e no quadro especifico:

GERAL: academia, inscrições em competições e cursos esportivos, exame de
graduação, equipamentos de sua modalidade, médicos e fisioterapeutas, quando
comprovado a necessidade. 

ALIMENTAÇÃO:  suplementos  alimentares,  vitaminas,  repositores  energéticos,
frutas e verduras, alimentação em competição.

TRANSPORTE:  terrestre,  náuticos,  passagens  aéreas  (com  canhoto  de
embarque),  translado  no  local  da  competição,  transporte  de  equipamentos,
combustível para viagens;

MEDICAMENTOS: para garantia da saúde e bem-estar do atleta em atividade
mediante orientação de especialista.

MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA CADA MODALIDADE

Art. 8° DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1.  A  participação  no  Programa  Bolsa  Atleta  não  constituirá  vínculo
empregatício  com  o  Prefeitura  Municipal  de  Camaçari,  nem  qualquer  outra
obrigação de natureza trabalhista;

8.2. Os paratletas que poderão ser contemplados com o Programa Bolsa Atleta
são aquelas pessoas com deficiência, mental, física ou visual;

8.3.  Os  atletas  e  paratletas  beneficiados  por  este  Programa  dedicar-se-ão,
exclusivamente, aos estudos, enquanto foram discentes;

8.4.  É  vedada  a  concessão  de  mais  de  uma bolsa  para  o  mesmo atleta  ou
paratleta;

8.5.  Considera-se  atleta  ou paratleta  menor de 18 (dezoito)  anos aquele  que
possuir 18 (dezoito) anos incompletos na data de inscrição no Programa;



8.6. Os atletas e paratletas que forem beneficiados por este Programa deverão
assinar  um  Termo  de  Compromisso,  ou  responsável  caso  de  menor  de  18
(dezoito) anos, através do qual o candidato cederá seus direitos de uso de sua
imagem e voz a Prefeitura Municipal de Camaçari para uso em propagandas e
peças promocionais de Governo nas mídias que forem produzidas (impressa,
eletrônica,  digital  e funcional;  auditiva,  visual  e audiovisual;  interna e externa)
enquanto durar seu vínculo com o Programa Bolsa Atleta, abrindo mão de toda e
qualquer  remuneração  a  título  de  contraprestação  pela  licença  de  uso  de
imagem e voz e se comprometerá a utilizar a logomarca da Prefeitura Municipal
de  Camaçari/  SEDEL,  bem  como  participar  de  competições  e  eventos
promovidos ou considerados de interesse da SEDEL – Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer;

8.7. O descumprimento de qualquer obrigação contida no Termo de Adesão ao
Programa acarretará a suspensão da bolsa e a consequente devolução de todos
os valores até então recebidos pelo atleta ou paratleta.

Art. 9° INTEGRAM O PRESENTE MANUAL OS ANEXOS:
 
I – Cadastro de Prestação de Contas;

II – Acompanhamento técnico do atleta ou paratleta; 

III – Declaração do atleta/paratleta de custeio;

IV – Declaração da Federação, Clube ou Instituição Esportiva;

V – Declaração da Instituição de Ensino; (menor 18 anos)

VI – Planilha de resumo de despesas;

VII – Espaço para recibos e comprovantes;

VIII – Espaço extrato bancário;

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE

CAMAÇARI, EM 23 DE AGOSTO DE 2016.

MANUEL ALVES DA COSTA

SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER



ANEXO I
PORTARIA Nº 004/2016

DE 23 DE AGOSTO DE 2016.

PROGRAMA BOLSA ATLETA
CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

I. Tipo de Prestação de Contas:
Parcial:    (        ) Final:    (       )

II. Identificação do Atleta ou Paratelta:
Nome completo:

Modalidade: Categoria: 

RG: CPF: Data de Nascimento:

Nacionalidade: Naturalidade:

Nome do pai: Nome da mãe:

Nome do responsável (se menor de 18 anos): CPF  do  pai  ou  responsável  (se
menor de 18 anos):

Endereço:

Complemento: Bairro: Cidade:

CEP: Fone/Fax:

Celular: E-mail:

III. Dados da conta de repasses financeiros:
Nome do Banco:

Nº da agência: Nome da agência: Nº. da conta corrente:

1. Declaro,  sob  as  penas  da  lei,  que  as  informações  aqui  prestadas  são
verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.

CAMAÇARI (BA), ___ DE ________________ DE 2016.
NOME DO ATLETA

CPF: 



ANEXO II
PORTARIA Nº 004/2016

DE 23 DE AGOSTO DE 2016.

PROGRAMA BOLSA ATLETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO ATLETA

I. Identificação do (a) Atleta ou Paratelta:
Nome completo: Categoria:

Modalidade: Nome do Treinador:

Data Competição,
campeonato, evento

esportivo ou
treinamento

Prova Classificação Local

CAMAÇARI (BA), ___ DE _____________ DE 2016.

NOME DO ATLETA

CPF: 

NOME DO TÉCNICO

CPF: / CREF: 

Observação: Não deixar de anexar a este formulário os comprovantes de 
participação nas competições esportivas.



ANEXO III
PORTARIA Nº 004/2016

DE 23 DE AGOSTO DE 2016.

PROGRAMA BOLSA ATLETA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARAÇÃO DE CUSTEIO DO ATLETA

Eu, NOME DO ATLETA,  RG,  DATA DE EMISSÃO,  EMISSOR, inscrito sob o

CPF  nº  XXX.XXX.XXX-XX,  beneficiado  com  a  BOLSA  ATLETA  na  Categoria

(DESCREVER A CATEGORIA), constituída pela Lei nº. 1372, de 15 de abril de

2015 regulamentada pelo Decreto nº. 6021/2015, de 28 de julho de 2015 declaro,

para fins de prestação de contas, que todos os recursos recebidos a título de

BOLSA  ATLETA  foram  utilizados  para  custear  as  minhas  despesas  de

manutenção desportiva.

Declaro ainda que, durante o período de recebimento da Bolsa, não usufrui de

quaisquer benefícios de outros programas subsidiados pela Prefeitura Municipal

de Camaçari, sejam eles de incentivo fiscal e/ ou patrocínio, bem como não recebi

remuneração  a  qualquer  título  pela  prática  desportiva,  entendido  como  tal  a

percepção de valor pecuniário, eventual ou permanente.

CAMAÇARI (BA), ___ DE _____________ DE 2016.

NOME DO ATLETA
CPF: 



ANEXO IV
PORTARIA Nº 004/2016

DE 23 DE AGOSTO DE 2016.

PROGRAMA BOLSA ATLETA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARAÇÃO DA ENTIDADE ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
DESPORTO

(DEVERÁ SER IMPRESSO EM PAPEL TIMBRADO)

A  NOME  DA ENTIDADE,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  (CNPJ),  com  sede

ENDEREÇO COMPLETO – CEP: XXXXX-XXX, Camaçari/ Bahia, vem por meio

desta  declarar  para  fins  de  Prestação  de  Contas,  que  o  atleta  NOME,  RG,

EMISSÃO,  ÓRGÃO EMISSOR,  inscrito  sob o CPF nº  (NUMERO),  beneficiado

com a BOLSA ATLETA na Categoria (DESCREVER A CATEGORIA), constituída

pela  Lei  nº.  1372,  de  15  de  abril  de  2015,  regulamentada  pelo  Decreto  nº.

6021/2015,  de  28  de  julho  de  2015  manteve-se  regularmente  inscrito  nesta

Entidade sob o nº (Nº), datado de (DATA), durante o recebimento do benefício.

CAMAÇARI (BA), ____ DE ________________ DE 2016.

NOME

PRESIDENTE



ANEXO V
PORTARIA Nº 004/2016

DE 23 DE AGOSTO DE 2016.

PROGRAMA BOLSA ATLETA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(DEVERÁ SER IMPRESO EM PAPEL TIMBRADO)

A NOME DA INSTITUIÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº (CNPJ), com sede em

ENDEREÇO COMPLETO – CAMAÇARI/ BA – CEP: XXXXX-XXX, vem, por meio

desta declarar para fins de prestação de contas, que o atleta NOME COMPLETO,

RG:  (Nº), cidade/estado inscrito sob o CPF:  (Nº), beneficiado pela Bolsa Atleta -

Categoria ______________, constituída pela Lei nº. 1372, de 15 de abril de 2015,

regulamentada pelo Decreto nº  6021/2015, de 28 de julho de 2015, manteve-se

regularmente matriculado nesta Instituição,  NO CURSO XXX – SÉRIE, TURNO

XXX, tendo bom desempenho escolar, durante o recebimento do benefício.

CAMAÇARI (BA), ____ DE ____________ DE 2016.



ANEXO VI

PORTARIA Nº 004/2016
DE 23 DE AGOSTO DE 2016.

PLANILHA DE RESUMO DAS DESPESAS

N° DO
RECIBO DATA DESCRIÇÃO DA DESPESA



ANEXO VII 

PORTARIA Nº 004/2016
DE 23 DE AGOSTO DE 2016.

RECIBOS E COMPROVANTES

(TODOS OS COMPROVANTES DEVEM SER COLADOS EM UMA FOLHA A4 E NUMERADOS

PARA CONTROLE NA PLANILHA DE RESUMO DAS DESPESAS)



ANEXO VIII 

PORTARIA Nº 004/2016
DE 23 DE AGOSTO DE 2016.

EXTRATO BANCÁRIO

(DEVERÁ SER COLADO EM UMA FOLHA DE OFÍCIO OU IMPRESSO)
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