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     EDITAL Nº.002/2016  

   

PROCESSO SELETIVO PARA A CONCESSÃO DA BOLSA-ATLETA MUNICIPAL  

  

  

A Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo – 

SECTUR e o Conselho Municipal de Esporte, - COMESPORTE, de acordo com a Lei 

Municipal nº 3927/2015, que institui o Programa Bolsa Atleta Guarapariense, comunica a 

abertura de processo seletivo para A CONCESSÃO DE INCENTIVO ECONÔMICO (BOLSA-

ATLETA) AOS PRATICANTES DO DESPORTO DE RENDIMENTO EM MODALIDADES 

ESPORTIVAS, QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO DE GUARAPARI EM COMPETIÇÕES 

OFICIAIS, observadas as condições a seguir:  

  

  

1. Do objeto:   

  

1.1. O presente processo seletivo tem por finalidade incentivar e apoiar atletas 

para representar o município de Guarapari em competições oficiais e estejam em 

plena atividade esportiva, com reconhecidos índices e classificações em 

Campeonatos Estudantis e Nacionais, que se encontrem em fase de preparação para 

futuras competições;   

  

1.2. Nos termos do art. 1º da Lei nº 3927/2015, são fixados os seguintes 

quantitativos para o presente processo seletivo:  

  

I – Bolsa-Atleta Estudantil - 5 (cinco) bolsas no valor mensal de 50% do Salário Mínimo 

Nacional;  

 

II – Bolsa-Atleta Nacional - 5 (cinco) bolsas no valor mensal de 100% do Salário Mínimo 

Nacional.  

  

1.3. Para os efeitos do presente processo seletivo, adotam-se as seguintes definições:  

  

I - Atleta Estudantil: é o atleta que tenha conquistado o 1º, 2º ou 3º Lugar em 2014 ou 

2015 de Campeonatos Brasileiros Oficiais, dos Jogos Escolares da Juventude, Paralímpicos 

Escolares Brasileiros ou convocados para fazer parte da Seleção Brasileira no Campeonato 

Sul Americano no ano anterior ou que tenha conquistado o 1º Lugar em 2014 ou 2015  em 

Competições Oficiais Estaduais reconhecidas pela Secretaria Estadual de Esporte – 

SESPORT;  

 

   

II - Atleta Nacional: é o atleta que tenha conquistado o 1º, 2º ou 3º lugar em 2014 ou 

2015 no principal evento nacional, referendado pela confederação da respectiva modalidade 

esportiva a qual esta deve ser reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro – COB ou 

Ministério do Esporte. 
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2. Critérios de Seleção (Pré-requisitos):  

  

2.1. Para a concessão da Bolsa-Atleta Guarapari, são adotados os seguintes critérios 

de seleção:  

  

a) Categoria Atleta Estudantil – Serão contempladas modalidades individuais e para as 

modalidades coletivas o atleta deverá ter sido convocado para treinamentos na 

seleção de base nacional.  

  

b) Categoria Atleta Nacional, o atleta que tenha idade mínima de quatorze anos no ano 

da concessão do incentivo, que tenha conquistado na competição máxima da 

temporada nacional, o 1º, 2º ou 3º lugar, ou esteja em primeira, segunda ou terceira 

colocação no ranking nacional das respectivas modalidades individuais e quanto às 

coletivas que tenha sido selecionado para participar da seleção nacional do ano 

anterior.  

 

3. Documentos comuns a todos os candidatos:  

  

3.1. Requerimento (modelo: anexo I) - A concessão da Bolsa-Atleta, destinada à 

manutenção pessoal e esportiva do atleta, deverá ser requerida pelo atleta ou por 

seu representante legal, mediante procuração com poderes para representar o 

candidato no presente processo seletivo, bem como mediante o preenchimento 

de formulário próprio, com opção de 1 (uma) categoria, sendo que o beneficiário 

será contemplado com apenas uma bolsa, acompanhado dos seguintes 

documentos:  

  

3.2. - Cópia de Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física;  

  

3.3. – Atestado Médico, certificando que o candidato está apto à prática de atividades 

físicas e desportivas; 

  

3.4. - Ficha de Cadastro preenchida (modelo: anexo II);  

  

3.5. Cópia do comprovante de residência; 

 

3.6. Declaração do candidato (modelo: anexo VI)  

 

3.7. Declaração geral (modelo: anexo VII).  

 

3.8. Atleta acima de 18 anos, cópia do título de eleitor e comprovante da última 

votação. 

  

4. Documentação Específica:  

  

4.1. – Bolsa - Atleta Estudantil  

  

Documentos específicos:  

  

4.1.1- Declaração da Instituição de Ensino atestando que o atleta (modelo: anexo III):   
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a - Estar regularmente matriculado, com indicação do respectivo curso, nível de estudo e 

aproveitamento escolar;   

  

b - Estar em plena atividade esportiva;  

  

c - Participar regularmente de treinamento para futuras competições;  

  

d - Participou, representando a instituição, nos Jogos Escolares, no ano imediatamente 

anterior ao pleito do benefício, indicando o resultado obtido que o habilita ao pleito.  

  

4.2 – Bolsa-Atleta Nacional  

  

Documentos específicos:  

  

4.2.1 - Declaração emitida pela Secretaria Estadual de Esporte – SESPORT ou pela 

Federação da modalidade esportiva ou confederação da modalidade esporte,  atestando que 

o atleta participou, representando o Estado nos Campeonatos Brasileiros (modelo: anexo IV):   

 

4.2.2 Declaração emitida pela Federação da modalidade esportiva atestando que o atleta 

está regularmente inscrito nela e está em plena atividade esportiva;  

  

4.2.3 - Declaração da entidade Nacional (Confederação) de administração do desporto da 

respectiva modalidade atestando que o atleta está regularmente inscrito junto a ela e 

participou da competição esportiva máxima, em âmbito nacional, no ano imediatamente 

anterior, indicando o resultado obtido que o habilita ao pleito e respectiva indicação no 

Ranking Nacional.   (modelo: anexo V):   

  

5. Prazo de apresentação dos documentos, esclarecimentos e impugnações ao edital:  

  

5.1. As inscrições, devidamente acompanhadas dos documentos referidos no 

presente edital, deverão ser requeridas pela Pessoa Física ou por seu Representante 

Legal, que protocolará, junto ao Protocolo Geral da Secretaria Municipal de 

Administração – SEMAD, localizado na Rua Alencar Moraes de Rezende, nº 100 – 

Jardim Boa Vista – Guarapari/ES – CEP: 29217-000, endereçado ao Conselho 

Municipal de Esporte - COMESPORTE, de 1º (primerio) a 24 (vinte e quatro) de 

Março de 2016, no horário comercial, das 12h às 17h. 

 

5.2. Eventuais consultas ou pedidos de esclarecimentos não suspendem o prazo 

para a apresentação dos documentos estipulado no item 5.1.  (Através de e-mail: 

secturguarapari@gmail.com. 

  

5.3. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

competitividade no presente processo seletivo.  

 

 

 

mailto:secturguarapari@gmail.com
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6. Do público alvo:   

  

6.1. Atletas de Guarapari que preencham os requisitos previstos nos itens 01, 02, 

03 e 04 deste edital, observadas as respectivas categorias.  

  

 

7. Limites financeiros:   

  

7.1. As despesas decorrentes do presente processo seletivo referente as 

concessões de bolsas atletas correrão à conta dos recursos orçamentários da 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo – SECTUR.  

  

8. Conselho Municipal de Esporte (COMESPORTE):  

  

8.1. Para o presente processo seletivo, comporão a análise dos Requerentes os 

conselheiros do Conselho Municipal de Esporte - COMESPORTE.  

  

8.2. O membro do Conselho Municipal de Esporte - COMESPORTE que tenha 

grau de parentesco, até o terceiro grau com o atleta pleiteante do incentivo, deverá 

declarar-se impedido de avaliar e, em caso de recusa, poderá ser impugnada a 

avaliação, comprovando o parentesco.  

  

9. Processo e procedimento de Avaliação:  

  

9.1. O processo de avaliação das inscrições e documentos respectivos será 

realizado no período de 28 (vinte e oito) março a 01 (primeiro) de Abril de 2016.  

  

9.2. Findo o prazo estipulado o Conselho Municipal de Esporte – COMESPORTE 

promoverá a análise das solicitações de bolsas dentre os atletas classificados que 

atenderem os requisitos previstos nos itens 02, 03 e 04 do edital, observadas as 

respectivas categorias. As decisões proferidas pelos conselheiros do Conselho 

Municipal de Esporte - COMESPORTE serão publicadas e divulgadas, no dia 04 

(quatro) de Abril de 2016, no site institucional da Prefeitura Municipal de Guarapari – 

www.guarapari.es.gov.br .  

  

9.3. O atleta pleiteante que não atender às condições estabelecidas neste edital 

será desclassificado.  

                                                                        

9.4. O atleta pleiteante que se sentir prejudicado com a decisão proferida pelos 

conselheiros do Conselho Municipal de Esporte – COMESPORTE,  poderá interpor 

recurso administrativo, no período de 05 (cinco) à 08 (oito) de Abril de 2016, sendo 

este dirigidos ao Conselho Municipal de Esporte - COMESPORTE, no protocolo da 

Prefeitura de Guarapari, na Rua Alencar Moraes de Rezende, nº 100 – Jardim Boa 

Vista – Guarapari/ES – CEP: 29217-000. sendo-lhe assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

   

9.5. Caberá ao Conselho Municipal de Esporte - COMESPORTE, decidir sobre o 

recurso, nos dias 12(doze) e 13 (treze) de Abril de 2016 manifestando-se quanto ao 

recurso através de Ofício direcionado ao solicitante. 

http://www.guarapari.es.gov.br/
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Da assinatura do termo de adesão:  

  

10.1. Deferido o pedido, o atleta ou seu representante legal deverá assinar o termo 

de adesão no período de 14 (quatorze) a 27 (vinte e sete) de Abril de 2016, sob pena 

de perda do direito ao benefício; 

  

10.2. O termo de adesão terá suas cláusulas e condições padronizadas pela 

Prefeitura Municipal de Guarapari, nos termos do Anexo VIII do presente edital.   

  

 

11. Da liberação dos recursos:  

  

11.1. A liberação dos recursos será feita em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas. O pagamento será feito no 10º (décimo) dia útil do mês seguinte à prática 

esportiva do atleta com o primeiro pagamento previsto para 10 (dez) de Junho de 

2016, em conta bancária específica/exclusiva para o beneficiado, a ser aberta e 

indicada pelo atleta beneficiado, nos termos do Anexo VIII ao presente edital.   

  

12. Da divulgação institucional:  

  

12.1. O atleta beneficiado com a Bolsa-Atleta permitirá o uso de sua imagem em 

projetos sociais, mensagens publicitárias e anúncios oficiais, bem como ostentará os 

símbolos representativos da Prefeitura Municipal de Guarapari através da Secretaria 

de Esporte, Cultura e Turismo - SECTUR e o Conselho Municipal de Esporte, em 

seus uniformes e nos demais materiais de divulgação e marketing. 

 

12.2. O atleta beneficiado com a Bolsa-Atleta deverá realizar pelo menos 1(uma) 

palestra mensal em escolas ou comunidades locais sobre temas ligados ao esporte, a 

qualidade de vida ou combate ao uso de drogas.  

  

13. Da fiscalização da Bolsa-Atleta:  

  

13.1. A Prefeitura Municipal de Guarapari através da Secretaria de Esporte, Cultura 

e Turismo - SECTUR e o Conselho Municipal de Esporte - COMESPORTE, 

conservará a autoridade normativa e exercerá função gerencial fiscalizadora durante 

o período regulamentar da execução e prestação contas referentes à Bolsa-Atleta, 

ficando assegurado aos seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar 

as ações e de acatar ou não as justificativas com relação às eventuais disfunções 

havidas na sua execução, sem prejuízo da ação das unidades de controle interno e 

externo.  

  

13.2. O beneficiário da Bolsa-Atleta franqueará livre acesso aos servidores do 

sistema de controle interno e externo da Prefeitura Municipal de Guarapari através da 

Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo - SECTUR e os Conselheiros do Conselho 

Municipal do Esporte – COMESPORTE ou à autoridade delegada, a qualquer tempo 

e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente à 

Bolsa-Atleta, quando em missão de fiscalização ou auditoria.  
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14. Da prestação de contas:  

  

14.1. O beneficiário da Bolsa-Atleta, diretamente ou por seu representante legal, 

deverá apresentar a prestação de contas em até 60 (sessenta) dias após o 

recebimento da parcela mensal do incentivo respectivo, sob pena de suspensão das 

parcelas seguintes. 

  

14.2. A prestação de contas será instruída com os documentos pertinentes e 

apresentada, no horário comercial, das 12h às 17h, no protocolo da Prefeitura de 

Guarapari, na Rua Alencar Moraes de Rezende, nº 100 – Jardim Boa Vista – 

Guarapari/ES – CEP: 29217-000 

  

I – Declaração do beneficiário da Bolsa-Atleta, diretamente ou por seu representante 

legal, atestando que os recursos públicos recebidos foram utilizados para custear as 

despesas do atleta beneficiado, com a sua manutenção pessoal e esportiva, devendo a 

declaração ser acompanhada do detalhamento simplificado das despesas realizadas com os 

recursos públicos pertinentes;  

  

II – Declaração da respectiva entidade desportiva atestando que o atleta beneficiado se 

encontra em plena atividade esportiva e sem a ocorrência de qualquer fato que desabone a 

sua conduta desportiva;  

  

III – No caso de categoria estudantil, declaração da instituição de ensino atestando que 

o atleta beneficiado se encontra em plena atividade esportiva e com satisfatório 

aproveitamento escolar;  

 

IV – Comprovação de palestra realizada através de relatório de registro fotográfico e 

declaração da escola ou comunidade na qual foi realizada. 

  

14.3. Caso a prestação de contas não seja apresentada no prazo e na forma 

estabelecidos nos itens 14.1 e 14.2 ou, uma vez apresentada, não for aprovada, o 

atleta beneficiado será intimado, por meio de Oficio do Conselho Municipal de 

Esporte - COMESPORTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento 

do presente comunicado a sanar as irregularidades existentes.   

  

14.4. Superado o prazo previsto no item 14.3, caso não sejam sanadas as 

irregularidades, a Bolsa-Atleta será extinta, por meio de decisão motivada do 

COMESPORTE e SECTUR, sem prejuízo do ressarcimento integral à Administração 

Pública dos valores recebidos pelo atleta beneficiado, atualizados monetariamente, 

desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma aplicada aos 

débitos para com a Fazenda Pública Municipal, devidamente corrigidos, no prazo de 

60 (sessenta dias), a partir da data da notificação do devedor..   

  

14.5. Sem prejuízo do item 14.4, o atleta que tiver extinta a Bolsa-Atleta ficará 

suspenso de participação em processo seletivo semelhante e impedido de contratar 

com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, independentemente das demais sanções civis, administrativas e criminais 

pertinentes.  
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15. Da extinção da Bolsa-Atleta:   

  

15.1. A Bolsa-Atleta extinguir-se-á pela conclusão de seu objeto ou pelo decurso do 

prazo de vigência do termo de adesão, que será de um ano, admitida a prorrogação 

do incentivo, através de nova seleção para concessão anual.  

  

15.2. Também constituem motivo para a extinção da Bolsa-Atleta, 

independentemente do instrumento de sua formalização, o inadimplemento de 

quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas as 

seguintes situações:  

   

I - o atleta deixar de satisfazer a quaisquer dos requisitos exigidos para a concessão da 

Bolsa-Atleta;   

  

II - o atleta deixar de prestar contas do incentivo recebido, na forma e nos prazos 

estabelecidos;  

  

III - o atleta for condenado, por meio de decisão irrecorrível, por uso de “doping”;   

  

IV - for comprovada a utilização de documento ou declaração falsa para obtenção ou 

manutenção do incentivo;  

  

V - quando forem verificadas quaisquer outras práticas atentatórias aos princípios 

fundamentais da Administração Pública;  

  

VI - a superveniência de norma legal ou regulamentar que torne formal ou materialmente 

inexeqüível a continuidade da Bolsa-Atleta.  

  

16. Disposições finais:  

  

16.1. O candidato é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo 

seletivo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará imediata desclassificação do candidato 

que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido selecionado, a extinção do termo 

de adesão, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

  

16.2. É facultada ao Conselho Municipal de Esporte – COMESRPOTE ou à 

autoridade a ela superior, em qualquer fase do processo seletivo, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo.  

  

16.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do candidato, desde que seja possível a aferição da sua 

qualificação.  

  

16.4. As normas que disciplinam este processo seletivo serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da competição, desde que não comprometam o 
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interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da parceria a ser firmada.  

  

16.5. As decisões referentes a este processo seletivo poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento 

ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.  

  

16.6. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo Conselho Municipal 

de Esporte - COMESPORTE.   

  

16.7. A participação do candidato neste processo seletivo implica aceitação de todos 

os termos deste edital e respectivos anexos.  

  

16.8. A autoridade competente para aprovação do processo seletivo somente 

poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  

  

16.9. Os candidatos não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

processo seletivo.  

  

16.10. A nulidade do processo seletivo induz a do termo de adesão.  

  

16.11. No caso de desfazimento do processo seletivo, fica assegurada a ampla 

defesa e o contraditório.  

  

16.12. A simples participação no presente processo seletivo não gera direito a 

qualquer tipo de indenização ou ressarcimento ao candidato.  

  

16.13. Fica eleito o foro do Juízo de Guarapari, com renúncia expressa a outros, por 

mais privilegiados que forem, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do 

presente instrumento, que não puderem ser resolvidas administrativamente.  

   

  

Guarapari/ES, 22 de fevereiro de 2016. 

  

   

   _________________________                                 _____________________________  

       Orly Gomes da Silva                                                   Adriani Sbardelotti Serpa  

Prefeito Municipal de Guarapari                              Secretário de Esporte, Cultura e Turismo  
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ANEXO I  
  
  

  

MODELO DO REQUERIMENTO DO ATLETA  
  
  
  

Eu, NOME DO ATLETA, RG nº. NÚMERO DO RG, emitido em DATA, pelo ORGÃO 

EMISSOR, inscrito sob o CPF nº NÚMERO DO CPF, (neste ato, aqui representado 

por seu responsável legal, NOME DO RESPONSÁVEL, portador do RG nº NÚMERO 

DO RG emitido em DATA pelo ÓRGÃO EMISSOR) venho solicitar a Secretaria de 

Esporte, Cultura e Turismo e o Conselho Municipal de Esporte - COMESPORTE a 

concessão de Bolsa-Atleta – categoria CATEGORIA DA BOLSA, constituída pela Lei 

Municipal nº 3927/2015.  

  

    
  
  

Guarapari, ____ de março de 2016.  
  
  
  
  
  
  

______________________________________________  

ASSINATURA DO ATLETA OU REPRESENTANTE LEGAL   
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 ANEXO II  

  

                     MODELO DE CURRICULUM PARA A BOLSA-ATLETA  

  

1. DADOS PESSOAIS  

Nome  

                                                            

Data de Nascimento  Naturalidade  

    /      /                                                  

Nacionalidade  Carteira de Identidade  Data de Emissão  

                                            /      /          

CPF  Telefone Residencial  Celular  

                  -                                          

E-mail  

                                                            

Nome do Pai  

                                                            

Nome da Mãe  

                                                            

ENDEREÇO RESIDENCIAL ATUAL  

Rua/Av.  

                                                            

Número  Bairro  

                                                            

Cidade  UF  CEP  

                                                    -        

Há quanto tempo reside no endereço acima? ____________________.  

          

ENDEREÇO RESIDENCIAL ANTERIOR  

Rua/Av.  

                                                            

Número  Bairro  

                                                            

Cidade  UF  CEP  

                                                    -        

  

Modalidade Esportiva  
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Federação  

                                                            

DADOS DO TRABALHO  

Local de Trabalho     Horário de Trabalho  

                                              ____:____ as 

____:____  

Rua/Av.    

                                                            

Número  Bairro    Telefone  

                                                            

Cidade   UF   CEP  

                                                    -        

DADOS ESCOLARES        

Escola (onde estuda)    Série  Horário de Estudo  

                                          ____  ____:____ as  

____:____  

Rua/Av.    

                                                            

Número  Bairro    Telefone  

                                                            

Cidade   UF   CEP  

                                                    -        

  

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

2.1 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS REPRESENTANDO O ESTADO DO 

ESPIRITO SANTO COM COMPROVAÇÃO DE RESULTADOS:  

 Em nível estadual    

  

  

  

  Em nível nacional    

  

  

  

2.2 CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO EM SELEÇÕES REPRESENTATIVAS 

OFICIAIS COM COMPROVAÇÃO DE RESULTADOS:  
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 Em nível estadual    

  

  

  

 Em nível nacional    

  

  

  

 Outras    

  

  

  

  

3. JUSTIFICATIVA DA CONVOCAÇÃO  

3.1 PERSPECTIVA DE INTERESSE PESSOAL DO ATLETA:  

  

  

  

  

  

Afirmo que são verdadeiras as informações e convocações contidas no referido 
documento.  
                             Guarapari/ES,             de março de 2016.                .  

  
                                                             

____________________________________________  

ASSINATURA DO ATLETA OU REPRESENTANTE LEGAL  
  

___________________________________  
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO  
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                                                    ANEXO III 
  

MODELO DA DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

  

(Obrigatoriamente em papel timbrado da Instituição)  

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  
  
  

A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÚMERO DO CNPJ, 

com sede em ENDEREÇO COMPLETO - CEP-MUNICÍPIO/UF, vem por meio desta 

declarar, que o(a) atleta NOME COMPLETO, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, 

DATA DE EMISSÃO, ÓRGÃO EXPEDIDOR/UF, inscrito sob o CPF nº NÚMERO DO 

CPF, para ser beneficiado pela Bolsa-Atleta Categoria Estudantil, constituída pela 

Lei Municipal nº 3927/ 2015. 

  

1. Está regularmente matriculado nesta Instituição sob o nº NÚMERO DA  

MATRÍCULA, NO CURSO/NÍVEL DE ESTUDO E APROVEITAMENTO 

ESCOLAR;   

2. Participou,  representando  esta  instituição,  nas  

 ........................................(Campeonato  Brasileiros  Oficiais,  Olimpíadas  

Escolares Brasileira 2014 ou 2015 ou Campeonato Sul - americano), no dia 

DIA de MÊS de ANO, na cidade de. (CIDADE, ESTADO), alcançando a  

.............classificação, fato  que o habilita no processo seletivo de concessão 

do benefício bolsa-atleta estudantil.   

3. Encontra-se em plena atividade esportiva, participando regularmente de 

treinamentos para futuras competições.  

  
  

Guarapari, ____ de março de 2016.  
  

_______________________________________________  

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  
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                              ANEXO IV 

  
  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENTIDADE DO DESPORTO (FEDERAÇÃO)  

  

(Obrigatoriamente em papel timbrado da Entidade)  
  

DECLARAÇÃO DE ENTIDADE DO DESPORTO (FEDERAÇÃO)  
  
  
  

A FEDERAÇÃO......................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÚMERO DO CNPJ, 

com sede em ENDEREÇO COMPLETO - CEP-MUNICÍPIO/UF, vem por meio desta 

declarar, que o(a) atleta NOME COMPLETO, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, 

DATA DE EMISSÃO, ÓRGÃO EXPEDIDOR/UF, inscrito sob o CPF nº NÚMERO DO 

CPF, candidato a Bolsa-Atleta na Categoria CATEGORIA, constituída pela Lei 

Municipal nº 3927/2015, está regularmente inscrito nesta Entidade sob o nº NÚMERO 

DO REGISTRO DE FILIAÇÃO, datado de DATA DA FILIAÇÃO, representando o 

município de Guarapari em Campeonatos Oficiais e alcançando a ............. 

classificação, fato  que o habilita no processo seletivo de concessão do benefício 

Bolsa-atleta Guarapariense.  

  
  
  

Guarapari, ____ de março de 2016.  
  
  
  
  
  

_______________________________________________  

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE DA FEDERAÇÃO  
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  ANEXO V  
  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENTIDADE NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DO DESPORTO (CONFEDERAÇÃO)  

  

(Obrigatoriamente em papel timbrado da Entidade)  
  

DECLARAÇÃO DE ENTIDADE NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO  
  
  
  

A ENTIDADE NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº NÚMERO DO CNPJ, com sede em ENDEREÇO COMPLETO -  

CEP-MUNICÍPIO/UF, vem por meio desta declarar, que o(a) atleta NOME 

COMPLETO, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE EMISSÃO, ÓRGÃO  

EXPEDIDOR/UF, inscrito sob o CPF nº NÚMERO DO CPF, candidato a Bolsa-Atleta 

na Categoria CATEGORIA, constituída pela Lei Municipal nº 3927/2015.  

  

Está regularmente inscrito nesta Entidade sob o nº NÚMERO DO REGISTRO DE  

FILIAÇÃO, datado de DATA DA FILIAÇÃO;  

Obteve a XX classificação no evento NACIONAL, realizado no dia DIA de MÊS de 

ANO, na cidade de CIDADE, ESTADO, PAÍS bem como a Classificação XX no 

Ranking Nacional.   

  
  
  

Guarapari, ____ de março de 2016.  
   
  

____________________________________________________  

NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE E RESPECTIVA FUNÇÃO  
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SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DE GUARAPARI – SECTUR 

CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE - COMESPORTE 

   
  

ANEXO VI  
  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA  
  

  

EU, ________________________________________________________________, 

Nacionalidade ___________________, estado civil ______________, portador da 

carteira de identidade nº. ____________ e CPF nº ____________________, 

DECLARO, sob as penas previstas no art. 299 do Código Penal, para fim de 

concessão do benefício da BOLSA ATLETA Guarapariense, junto ao CONSELHO 

MUNICIPAL DE ESPORTE – COMESPORTE E SECRETARIA DE ESPORTE, 

CULTURA E TURISMO que mantenho residência  

fixa ou domicílio no município de Guarapari Estado do Espírito Santo há no mínimo 2 

(dois) anos da data da presente declaração.  

 
 

  

Guarapari, ____ de março de 2016. 

 

 

 
  

__________________________________________  

Assinatura do declarante/representante legal  
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SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DE GUARAPARI – SECTUR 

CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE - COMESPORTE 

 

ANEXO VII  
  

MODELO DE DECLARAÇÃO GERAL  
  

  

Eu,_________________________________________________________________ 

___Nacionalidade _________________, estado civil __________________, portador 

da carteira de identidade Nº ______________ e CPF Nº  

_________________________, DECLARO, sob as penas previstas nos artigos 298 e 

299 do código Penal que todos os documentos por mim remetidos a Secretaria de 

Esporte, Cultura e Turismo e o Conselho Municipal de Esporte - COMESPORTE 

reproduzem fielmente as alegações neles contidos.  
  

  

Guarapari, ____ de março de 2016. 

 

 
 

____________________________________________  

Assinatura do declarante/representando Legal  
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 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DE GUARAPARI – SECTUR 

CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE - COMESPORTE 

  

ANEXO VIII  

MINUTA DE TERMO DE ADESÃO PARA A BOLSA-ATLETA  

Termo de Adesão nº___ /2016.  

Termo de Adesão que entre si celebram, de um lado, o Governo do Estado do  

Espírito Santo por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, adiante 

denominado Contratante, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 27.165.190/0001-50, com sede na Rua Alencar Moraes de Rezende, nº 

100 – Jardim Boa Vista – Guarapari/ES – CEP: 29217-000, por meio do Prefeito Municipal de 

Guarapari, Sr.___________ (nome completo, identidade, CPF e endereço completo) e, de 

outro, o (a) Sr.(a) _________ (nome completo, identidade, CPF e endereço completo), 

doravante denominado ATLETA, de acordo com as Lei Municipal 3927/2015 

, que institui o Programa Bolsa Atleta Guarapariense, e as Leis nº 10.520/2002 e 

8666/93, aplicáveis subsidiariamente, em conformidade com o processo 

nº.________, para a concessão de incentivo econômico (BolsaAtleta), observadas as 

condições a seguir que, desde já, o (a) ATLETA conhece e aceita integralmente.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto do presente termo de adesão a disciplina dos direitos e 

obrigações do Município, por meio da SECTUR, e do ATLETA beneficiado com a 

Bolsa-Atleta, na categoria _____________, no valor mensal de R$_________, 

visando à regular fruição do incentivo, de modo possibilitar a continuidade do 

treinamento e à plena atividade esportiva pelo ATLETA, nos termos do art. 1º da Lei 

nº 3927/2015.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES  

2.1. Constituem obrigações da PMG/SECTUR/COMESPORTE:  

  

I - transferir os recursos financeiros previstos no presente termo de adesão ao 

ATLETA, observadas as parcelas e a periodicidade contidas no presente 

instrumento;  
  

II – apoiar e prestar assistência ao ATLETA;  
  

III - acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as ações relativas à execução do 

presente termo de adesão; e   
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IV - analisar e aprovar as prestações de contas dos recursos transferidos por 

força deste termo de adesão.  
  

2.2. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas no edital do processo 

seletivo nº xxx/201x, constituem obrigações do ATLETA:  
  

I - executar as ações necessárias à consecução do presente termo de adesão, 

visando à continuidade do treinamento e à plena atividade esportiva;  
  

II - aplicar os recursos transferidos pela PMG na execução do objeto do presente 

termo de adesão;  
  

III - apresentar à PMG/SECTUR/COMESPORTE, sempre que solicitado, 

informações e relatórios das atividades esportivas desenvolvidas pelo ATLETA;  
  

IV – manter os recursos transferidos pela PMG em conta bancária individualizada 

e abertos exclusivamente para esse fim;  
  

V – comunicar imediatamente à PMG/SECTUR/COMESPORTE qualquer fato 

que altere as condições iniciais do ATLETA para a concessão do incentivo;  

VI - prestar contas à PMG/SECTUR/COMEPSORTE dos recursos que lhe forem 

transferidos em razão do presente termo de adesão;  

  

VII - permitir o uso de sua imagem em mensagens publicitárias, anúncios oficiais 

e participação nos projetos sociais, bem como ostentar os símbolos representativos 

do Município de Guarapari do Espírito Santo, em seus uniformes e nos demais 

materiais de divulgação e marketing.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS  

3.1. O valor total dos recursos a serem transferidos pela PMG ao ATLETA 

corresponde ao montante de R$__________, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas, a partir da vigência do presente termo de adesão, a 

serem depositadas na conta corrente nº_______, Agência nº _________, do 

Banco do Estado do Espírito Santo.  

3.2. As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta do 

orçamento próprio da SECTUR, a cargo da conta de atividade XXXXXXXXXX, 

Elemento de Despesa no XXXXXXX do orçamento da SECTUR para o 

exercício de 2016.  

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

  

4.1. O presente termo de adesão vigerá por 12 meses, a partir do primeiro 

dia seguinte ao da publicação de seu extrato na imprensa oficial até 
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____/____/____ (indicar data certa - DD/mm/aaaa), admitidas prorrogações, 

desde que justificadas pela PMG, mantidas as condições iniciais do ATLETA 

para o recebimento do incentivo;   
  

4.2. Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada por termo aditivo, 

a ser celebrado pelas partes antes do término da vigência do termo de 

adesão, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com 

atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.  
  

4.3. A PMG encaminhará o extrato deste termo de adesão, até o 5º (quinto) 

dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para publicação no Diário Oficial 

do Estado, a qual deverá ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, 

sem prejuízo da sua divulgação no sítio institucional da PMG.  
  

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES  
  

5.1. O presente termo de adesão poderá ser alterado a qualquer tempo, 

mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de 

sua vigência.  
  

5.2. Não é permitida a celebração de aditamento deste termo de adesão 

com alteração substancial do seu objeto.  
  

5.3. As alterações ao presente termo de adesão, com exceção das que 

tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, 

deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Municipal, órgão ao qual 

deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.  

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

  

6.1. O ATLETA, diretamente ou por seu representante legal, deverá 

apresentar, a prestação de contas até 30 (trinta) dias após o recebimento da 

ultima parcela do incentivo respectivo, a prestação de contas dos recursos 

públicos recebidos.  
  

6.2. A prestação de contas será instruída com os documentos pertinentes e 

apresentada, no horário comercial, das 12h às 18h, no protocolo da Prefeitura 

de Guarapari, na Rua Alencar Moraes de Rezende, nº 100 – Jardim Boa Vista 

– Guarapari/ES – CEP: 29217-000:  
  

I – Declaração do ATLETA, diretamente ou por seu representante legal, 

atestando que os recursos públicos recebidos foram utilizados para custear as suas 

despesas, com a sua manutenção pessoal e esportiva, devendo a declaração ser 

acompanhada do detalhamento simplificado das despesas realizadas com os 

recursos públicos pertinentes;  
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II – Declaração da respectiva entidade desportiva atestando que o ATLETA 

beneficiado se encontra em plena atividade esportiva e sem a ocorrência de qualquer 

fato que desabone a sua conduta desportiva;  
  

III – No caso de categoria estudantil, declaração da instituição de ensino 

atestando que o ATLETA beneficiado se encontra em plena atividade esportiva e 

com satisfatório aproveitamento escolar;  
  

6.3. Caso a prestação de contas não seja apresentada no prazo e na forma 

estabelecidos nos itens 6.1 e 6.2 ou, uma vez apresentada, não for 

aprovada, o atleta beneficiado será intimado, por meio de Oficio, para, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação da intimação, sanar a 

irregularidades existentes.   
  

6.4. Superado o prazo previsto no item 6.3, caso não sejam sanadas as 

irregularidades, a Bolsa-Atleta será extinta, por meio de decisão motivada 

da PMG/SECTUR/COMESPORTE, sem prejuízo do ressarcimento 

integral à Administração Pública dos valores recebidos pelo ATLETA 

beneficiado, atualizados monetariamente, desde a data do recebimento, 

acrescido de juros legais, na forma aplicada aos débitos para com a 

Fazenda Pública Municipal, devidamente corrigidos, no prazo de 60 

(sessenta dias), a partir da data da notificação do devedor, a contar da 

publicação do resumo da decisão no Diário Oficial do Estado do Espírito 

Santo.   
  

6.5. Sem prejuízo do item 6.4, o ATLETA que tiver extinta a Bolsa-Atleta ficará 

suspenso temporariamente de participação em processo seletivo 

semelhante e impedido de contratar com a Administração Pública 

Municipal, Direta ou Indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, 

independentemente das demais sanções civis, administrativas e criminais 

pertinentes.  

6.6. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do disposto na cláusula 

oitava.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE ADESÃO  

7.1. O presente termo de adesão extinguir-se-á pela conclusão de seu 

objeto ou pelo decurso do prazo de sua vigência.  
  

7.2. Também constituem motivo para a extinção do presente termo de 

adesão, independentemente do instrumento de sua formalização, o 

inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente 

quando constatadas as seguintes situações:  
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I - o ATLETA deixar de satisfazer a quaisquer dos requisitos exigidos para a 

concessão da Bolsa-Atleta;   
  

II - o ATLETA deixar de prestar contas do incentivo recebido, na forma e nos prazos 

estabelecidos;  
  

III - o ATLETA for condenado, por meio de decisão irrecorrível, por uso de “dopping”;   
  

IV - for comprovada a utilização de documento ou declaração falsa para obtenção ou 

manutenção do incentivo;  
  

V - quando forem verificadas quaisquer outras práticas atentatórias aos princípios 

fundamentais da Administração Pública e  
  

VI - a superveniência de norma legal ou regulamentar que torne formal ou 

materialmente inexeqüível a continuidade do presente termo de adesão.  

7.3. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do disposto nas cláusulas sexta 

e oitava.  

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

8.1. As decisões proferidas pela PMG/SECTUR/COMESPORTE serão 

publicadas no sítio institucional da SESPORT.  
                                                                        

8.2. Das decisões proferidas pela SECTUR/COMESPORTE, poderá o 

ATLETA interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo, no prazo de 

03 (três) dias úteis, a contar da publicação da decisão no Diário Oficial do 

Estado do Espírito Santo, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses.  
  

8.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao Conselho Municipal do Esporte – 

COMESPORTE e protocolados, no horário comercial, das 12h às 18h, no 

protocolo da Prefeitura de Guarapari, na Rua Alencar Moraes de Rezende, nº 100 – 

Jardim Boa Vista – Guarapari/ES – CEP: 29217-000.  
  

8.4. Caberá à ao Conselho Municipal do Esporte – COMESPORTE, , decidir 

sobre o recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da sua interposição.  
  
 

8.5. O resumo da decisão final do recurso será oficializado ao Requisitante.  

8.6. A concessão da Bolsa-Atleta não gera qualquer vínculo laboral, 

empregatício, trabalhista, previdenciário ou tributário entre o ATLETA 

beneficiado e o Estado, por meio da PMG.  
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8.7. Fica eleito o foro do Juízo de Guarapari - Comarca da Capital do Estado 

do Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que 

forem, para dirimir dúvidas decorrentes do presente instrumento, que não 

puderem ser resolvidas administrativamente.  
  

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.  
  
  

Guarapari, ____ de Abril  de 2016. 
  
  
  

__________________________                   __________________________  

                       Pela PMG                                              Pelo ATLETA  
  
  
  

Testemunhas: __________________________  
  
  

1. Nome: ____________________________ CPF: __________________  
  
  

2. Nome: ____________________________ CPF: ___________________  


