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REGULAMENTO INTERNO 001/2019 

Dispõe sobre os requisitos e normas para pagamento do Auxílio Financeiro a candidatos 
do Programa Bolsa Atleta para exercício de 2020, observando o que determina a Lei Federal 
Nº10.891 de 09 de julho de 2004 com redação dada pela Lei Federal Nº 12.395 de 2011 Lei 
Municipal N°: 6.334, de 07 de março de 2005, com redação dada pela Lei Municipal N° 7.204, de 02 
de abril de 2009. 

Art. 1º - A FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura, no uso de suas atribuições 
estabelece as diretrizes e normas para prestar apoio financeiro através de bolsa atleta aos 
praticantes do desporto educacional, de participação e, não profissional de rendimento em 
modalidades olímpicas, paraolímpicas federadas, confederadas, disputadas nos Jogos Regionais , 
Jogos Abertos do Interior do Estado de São Paulo ,Competições realizadas pela Secretaria 
Estadual de Esportes, Campeonatos Oficiais e outros correlatos, visando o aprimoramento técnico 
dos atletas. 

Art. 2º - O presidente da FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura, nomeará através de 
portaria uma Comissão Especial de Análise Curricular de Atletas para avaliação e analise 
exclusivamente dos documentos apresentados pelos Treinadores dos atletas que melhor 
atenderem as necessidades e especificidades da modalidade pela qual responde, para aprovação 
ou não do benefício, determinação de categoria e valores a serem pagos aos atletas.  

§ Único – A Comissão Especial de Análise Curricular de Atletas se reunirá na sede da 
Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC, mensalmente todo dia 25 (caso este dia não seja útil, o 
encontro se dará no dia útil imediatamente posterior), para análise de toda documentação 
encaminhada pelos Treinadores em relação aos atletas beneficiados e homologação dos relatórios 
apresentados  

 Art.3º - A avaliação curricular de cada atleta, a disponibilidade financeira e a 
conveniência da concessão da bolsa-atleta caberão exclusivamente à Comissão Especial de 
Análise Curricular de Atletas da FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura nomeada  pelo 
presidente. 

Art.4º-  A concessão do Benefício não gera qualquer vínculo entre o beneficiado e a 
Administração Pública Estadual. 

Art.5ª  - O benefício recebido do Programa Bolsa Atleta, não tem caráter de subsistência 
do atleta, apenas de auxílio na manutenção da prática esportiva. 

Art. 6ª – Por se tratar de “Auxílio Financeiro”, a Fundação Esporte, Arte e Cultura – 
FEAC, não disponibiliza nenhuma “declaração”. 

 
 1 – DOS REQUISITOS 
Para pleitear o benefício Bolsa Atleta, os atletas requerentes deverão preencher, 

cumulativamente, os requisitos abaixo: 
a) Deverão estudar e ter residência fixa em Franca; 
b) Estar em plena atividade esportiva; 
c) Possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos e máxima de 20 anos para a obtenção 
do benefício Bolsa Atleta. 
§1º  A idade mínima fixada para as modalidades Ginástica Artística e Ginástica Rítmica 
é de 09 (nove) anos completados no ano do pedido. 
§2º  A idade mínima fixada para a modalidade Natação é de 10 (dez) anos completados 
no ano do pedido. 
§3º  Os atletas participantes de Projetos Atletas do Futuro, terão a idade máxima de 18 
(dezoito) anos para receberem o benefício. 
§4º Atleta participante de Projetos Atletas do Futuro, será obrigatório apresentação de 
declaração do órgão concessor de que o atleta não recebe nenhum benefício financeiro 
ou ajuda de custo. 
§5º  Não terão idade máxima fixadas os atletas PCD, melhor idade,   
§6º Atletas acima de 20 anos comprovadamente indispensáveis para o bom 
desenvolvimento da modalidade, poderão ser incluídos pelo treinador desde que, 
devidamente justificado, comprovada a capacidade técnica, através de 
encaminhamento de ofício do treinador solicitando a inclusão, apresentação de 
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documentos comprobatórios da capacidade técnica do atleta e parecer favorável do 
Diretor da Divisão de Esportes e Secretário de Esportes, Arte, Cultura e Lazer.  
d) Estar vinculado à Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer do município de 
Franca/SP e/ou alguma Organização da Sociedade Civil, como atletas integrantes de 
equipes com prioridade àquelas em que representam o Município: Jogos Regionais, 
Jogos Abertos do Interior, Calendário da Secretaria Estadual de Esportes, competições 
oficiais. 
e) Não estar recebendo o benefício da Bolsa Atleta (Federal, Estadual e Municipal), ou 
ajuda de custo para prática desportiva de nenhuma forma. 
 f) Não possuir qualquer tipo de patrocínio nem de pessoas jurídicas, públicas ou 
privadas. 
g) Os menores de 18 anos deverão entregar os ANEXOS: I, III e V assinados pelos pais 
ou   responsável legal; 
h) Tratando-se de pleitos de bolsa atleta na Categoria Estudantil  os atletas deverão 
apresentar Declaração de Instituição de Ensino do município de Franca, atestando que  
está regularmente matriculado, informando Curso, Série, Horário e aproveitamento 
regular. 
i) Ter conduta disciplinar conforme exigido por leis, regras e normas estipuladas pelo 
Sistema Brasileiro de Desporto que façam parte do sistema desportivo da modalidade 
bem com as exigências deste regulamento 
j)  Não será permitido o acúmulo do benefício, ou seja, aquele que for contemplado em 
uma modalidade, não poderá pleitear o benefício por outra modalidade. 
k) Declaração do treinador de que o atleta candidato: 

 não está cumprindo qualquer tipo de punição, suspensão imposta  por Tribunais de 
Justiça Desportiva, em sentença transitada em julgado, por resultado adverso em 
exame oficial de antidoping ou violação das regras antidoping contidas na  Convenção 
Internacional contra o Doping nos Esportes, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 306 de 
26 de outubro de 2007; (Lei nº 1,051/2014),Secretaria Estadual de Esportes, Federação 
e/ou Confederação das modalidades correspondentes. 

 não recebe patrocínio, ajuda de custo ou benefício Bolsa Atleta (ou similar), 
Municipal, Estadual ou Federal. 

 não foi contratado para representar o município. 
        

2 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATLETAS MAIORES DE IDADE 
2.1. Os interessados em obter a concessão do benefício Bolsa Atleta deverão apresentar as 

seguintes documentações: 
a) Ficha Cadastral de Identificação e Requerimento de concessão do candidato 

conforme modelo do Anexo I deste regulamento com firma reconhecida em cartório 
por autenticidade; 

b) Currículo esportivo; 
c) Histórico escolar de instituição de ensino pública ou privada, do município de 

Franca/SP dos últimos 3 anos; 
d) Cópia do comprovante de endereço dos últimos 3 anos; 
e)  Se o comprovante de endereço não estiver no nome do candidato, Declaração 

do Proprietário do imóvel, conforme Anexo III com firma reconhecida em cartório por 
autenticidade; 

f) Cópias da Cédula de Identidade (RG) e CPF do atleta; 
g) Cópia de comprovante de conta bancária em nome do requerente aberta em agência 

do Banco do Brasil exclusivamente no município de Franca/SP – Caso apresente 
cópia de cartão bancário ou extrato da conta, a cópia deverá esta legível em todos os 
campos; 

h) Não serão aceitas contas do tipo “conta salário”, “conta conjunta” ou “conta 
poupança”; 

i) A não entrega de qualquer um dos documentos listados ou entrega de documentos 
com irregularidades acarretará a imediata desclassificação do atleta por parte da 
Comissão Especial de Análise Curricular de Atletas; 
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j) Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Regulamento; 
k) O candidato será responsável por todas as informações e declarações prestadas; 
l) Identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer ir-

regularidades nos documentos, o candidato será eliminado do processo a qualquer 
tempo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 

m) No caso de apresentação de documentação ou informações falsas para obtenção do 
benefício Bolsa Atleta, além de perder o benefício, o mesmo ficará obrigado a ressar-
cir aos cofres públicos os valores recebidos, além de responder administrativamente 
e criminalmente. 

 
3 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATLETAS MENORES DE IDADE 
3.1. Os interessados em obter a concessão do benefício Bolsa Atleta deverão apresentar as 

seguintes documentações: 
a) Ficha Cadastral de Identificação do responsável legal, Anexo II com firma 

reconhecida em cartório por autenticidade; 
b) Currículo esportivo; 
c) Histórico escolar de instituição de ensino pública ou privada, do município de 

Franca/SP dos últimos 3 anos; 
d) Cópia do comprovante de endereço dos últimos 3 anos; 
e) Se o comprovante de endereço não estiver no nome dos pais ou responsável 

legal do menor, Declaração do Proprietário do imóvel, conforme Anexo III com firma 
reconhecida em cartório por autenticidade; 

f) Cópias da Cédula de Identidade (RG) e CPF do atleta; 
g) Cópia da cédula de Identidade (RG), e CPF de um dos pais ou responsável legal que 

assinará o Termo de Compromisso (Anexo V); 
h) Para categoria Estudantil, comprovante de matrícula em unidade de ensino pública 

ou privada, do município de Franca/SP 
i) Cópia de comprovante de conta bancária em nome do requerente aberta em agência 

do Banco do Brasil exclusivamente no município de Franca/SP – Caso apresente 
cópia de cartão bancário ou extrato da conta, a cópia deverá esta legível em todos os 
campos; 

j) Não serão aceitas contas do tipo “conta salário”, “conta conjunta” ou “conta poupança”; 
k) A abertura da Conta Corrente é de inteira responsabilidade dos pais ou responsável 

legal do menor; 
l) A não entrega de qualquer um dos documentos listados ou entrega de documentos 

com irregularidades acarretará a imediata desclassificação do atleta por parte da 
Comissão Especial de Análise Curricular de Atletas; 

m) Nenhum pai ou responsável legal, poderá alegar desconhecimento do presente 
Regulamento; 

n) A reponsabilidade legal de todas as informações e declarações prestadas, é dos pais 
ou representante legal do menor; 

o) Identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer ir-
regularidades nos documentos, o atleta será eliminado do processo a qualquer tempo, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 

p) No caso de apresentação de documentação ou informações falsas para obtenção do 
benefício Bolsa Atleta, além de perder o benefício, o atleta, pais ou representante le-
gal, ficaram obrigados a ressarcir aos cofres públicos os valores recebidos, além de 
responder administrativamente e criminalmente. 

 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 
4.1. Os beneficiários do Bolsa Atleta terão as seguintes obrigações: 
4.2. Ter e manter residência fixa no município de Franca/SP. 
4.3. Não ser servidor público do município de Franca/SP. 
4.4. Estar matriculado e frequentando a escola para os atletas em idade escolar, 

apresentando bimestralmente ao treinador boletim escolar comprovando bom rendimento e boa 
disciplina na escola. 
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4.5. Representar o município de Franca em todos os eventos que for convocado e 
competições oficiais. 

4.6. Participar dos treinamentos e competições com empenho e dedicação 
4.7. Não receber benefício similar por outro Município, Estado ou União. 
4.8. Oferecer como contrapartida, autorização para uso de sua imagem, voz, nome e/ou 

apelido esportivo em imagens e anúncios oficiais do Município de Franca, da Feac – Fundação, 
Esporte, Arte e Cultura e demais matérias de divulgação e marketing.     

4.9. Divulgar o apoio recebido através do Bolsa Atleta. 
4.10. Usar logotipos oficiais da FEAC – Fundação, Esporte, Arte e Cultura e da Prefeitura 

Municipal de Franca   em uniformes e outros materiais. 
4.11. Ter disciplinar adequada conforme exigido por leis, regras e normas esportivas. 
4.12. Respeitar o presidente da FEAC – Fundação Esporte, Arte e cultura, e autoridades da 

administração Municipal. 
 
5 – DA FISCALIZAÇÃO 
5.1. A Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer, exercerá função gerencial fiscalizadora 

durante o período regulamentar da execução referentes à Bolsa Atleta, ficando assegurado aos 
seus servidores qualificados o poder discricionário de reorientar as ações e de acatar ou não as 
justificativas com relação às eventuais disfunções havidas na vigência deste regulamento.  

5.2. O beneficiário do Bolsa Atleta franqueará livre acesso aos servidores fiscalizadores da 
Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer ou ao Controle Interno, Corregedoria e 
Descumprimento Contratual da Administração pública a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e 
fatos praticados relacionados direta ou indiretamente ao Bolsa Atleta, quando em missão de 
fiscalização ou auditoria. 

5.3. Fica a Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer, responsável pelo envio obrigatório 
até o dia 30 de cada mês de relatórios dos coordenadores e treinadores de todas as modalidades 
que possuam entre seus atletas, treinadores ou monitores, beneficiários do Auxílio Financeiro Bolsa 
Atleta. 

5.3.1. São partes obrigatórias dos relatórios, horário e locais dos treinamentos, controle de 
presença e desempenho dos atletas beneficiados, descrição completa das atividades realizadas no 
período a ser pago incluindo todos os campeonatos, competições, torneios, ligas etc. 

5.3.2. Os servidores municipais nomeados para Coordenação das modalidades da Secretaria 

de Esportes, Arte, Cultura e Lazer, também serão responsáveis pela fiscalização dos atletas 

beneficiados para modalidade da qual é Coordenador, e, pela emissão mensal de relatórios 

informando a Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC, sobre avaliação de desempenho, 

frequência, motivação, participação em jogos e/ou competições. 

5.3.3. A não entrega dos relatórios na Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC  no dia 30  de 

cada mês, por parte dos Servidores  Coordenadores de cada modalidade beneficiada com o Bolsa 

Atleta/ Treinador, implicará na imediata suspensão do pagamento do benefício até a entrega dos 

relatórios. Podendo a modalidade ficar sem ter os créditos do benefício referente a  parcela cujos 

relatórios não foram entregues. 

5.3.4. O pagamento das   parcelas não serão acumulativas.  

54. A Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer, deverá comunicar a Fundação de Esporte, 
Arte e Cultura – FEAC, qualquer irregularidade cometida pelos beneficiários do Bolsa Atleta.  

5.5. Qualquer cidadão poderá a qualquer tempo denunciar irregularidades de qualquer 
beneficiário do Bolsa Atleta no site da Fundação Esporte, Arte e Cultura –  
http://feacfranca.sp.gov.br/  menu OUVIDORIA PÚBLICA ou, mediante requerimento devidamente 
fundamentado e assinado e o qual deverá estar instruído com os elementos comprobatórios ou com 
os indícios que motivem a denúncia. 

 5.5.1. Recebida à denúncia, a Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC, instaurará o 
processo administrativo pertinente, abrindo-se o prazo de 03 (três) dias úteis a contar da notificação 
do treinador para manifestação sobre a denúncia apresentada, suspendendo automaticamente o 
repasse do benefício até o encerramento do processo.  

5.5.2. Acolhida à denúncia será extinto o benefício Bolsa Atleta do atleta com ressarcimento 
integral à Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC, dos valores recebidos pelo treinador 
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beneficiado, atualizados monetariamente desde a data do primeiro recebimento acrescido de juros 
legais na forma aplicada aos débitos para com a Fazenda Pública Municipal, devidamente corrigido 
no prazo de 10 (dez) dias a partir da data da notificação do devedor, contatos da publicação do 
resumo da decisão.  

5.5.3.O atleta que tiver extinguido o Auxílio Financeiro Bolsa Atleta, ficará suspenso  
temporariamente da participação em processo seletivo semelhante e impedido de contratar 

com a Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC, direta ou indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, 
independentemente das demais sanções civis, administrativas e criminais pertinentes. 

 
6 – DAS PENALIDADES 
6.1. Os beneficiários do Bolsa Atleta poderão sofrer as seguintes penalidades:  

 Advertência escrita.  

 Desconto de numerário na parcela do benefício. 

 Suspensão temporária do benefício.  

 Exclusão do benefício. 
6.2. São consideradas infrações passíveis de aplicação de penalidade: 

a) Deixar de representar o município de Franca em qualquer competição oficial; 
b) Quando convocado, deixar de participar das competições sem motivo previamente 

justificado; 
c) Faltar aos treinamentos sem motivo justificado; 
d) Apresentar condições físicas e resultados técnicos abaixo do programado; 
e) Receber bolsa atleta ou benefício similar por outro município, estado e união; 
f) Transferir a residência de Franca; 
g) Não usar os logotipos oficiais da FEAC – Fundação, Esporte, Arte e Cultura e da 

Prefeitura Municipal de Franca; 
h) Deixar de divulgar o apoio recebido através do Bolsa Atleta; 
i) Sofrer punição disciplinar aplicada por qualquer órgão de Justiça Desportiva da 

respectiva modalidade, por período superior a 60 (noventa) dias; 
j) Criar empecilhos em relação à utilização de sua imagem pessoal; 
k) Desacatar autoridades da administração municipal ou o presidente da FEAC; 
l) Ser flagrado e condenado por “doping” em competições esportivas; 
m) Ser flagrado e/ou condenado por uso e porte de drogas ou entorpecentes; 
n) Apresentar documentação e/ou informações falsas para obtenção do benefício; 
o) Deixar de atender qualquer convocação da Fundação Esporte, Arte e Cultura FEAC, 

Administração Pública e/ou Secretaria de Esporte, Cultura Arte e Lazer; 
p) Não corresponder às expectativas poderá ser excluído pelo treinador e Presidente da 

FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura a qualquer momento; 
6.3. Caberá ao presidente da FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura analisar as infrações 

cometidas e estabelecer a penalidade cabível, de acordo com o previsto no item 6. 
6.3.1.   As penalidades serão classificadas em três níveis sendo: 

 Pena Grave - Suspensão imediata e exclusão do benefício ficando impossibilitado de 
ser cadastrado novamente para a concessão do Bolsa Atleta. 

 Pena Média – Advertência escrita com suspensão do atleta de 3 (três) a 60 (sessenta) 
dias, dependendo da gravidade do ocorrido, sendo inclusive suspenso seu benefício por 
igual período. 

 Pena Leve – Advertência Oral, desconto de numerário em seu benefício. 
§ 1º - Os casos omissos ou não previstos serão resolvidos pelo Presidente da Fundação 

Esporte, Arte e Cultura – FEAC, Secretário de Esportes, Arte, Cultura e Lazer, e legislação 
complementar pertinente. 

§ 2º – Em caso de o beneficiado infringir uma das normas deste regulamento, além de estar 
sujeito às penas previstas na legislação pertinente, terá seu benefício cancelado e deverá restituir 
os valores recebidos, com as devidas atualizações monetárias. 

§ 3º - Estão impedidos de pleitear a Bolsa Atleta, técnicos, auxiliares e atletas que fazem 
parte da diretoria executiva e/ou administrativos e conselheiros fiscais vigentes das OSC’s parceiras 
ou não com a FEAC. 
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§ 4º - O atleta beneficiado com o auxílio financeiro da Bolsa Atleta deverá participar de todos 
os treinamentos e competições visando o seu desempenho e evolução esportiva em treinamento e 
competições podendo ser avaliado pela FEAC, que poderá determinar a continuação ou suspensão 
do benefício. 

 
7 – DOS VALORES DO BENEFÍCIO 
7.1. O valor do benefício será determinado de acordo com as categorias em que o atleta  
estiver classificado: Estudantil, Estadual, Nacional ou Internacional.  
7.1.1. Os valores máximos para as diferentes categorias serão fixados em UFMF – Unidade 

Fiscal do Município de Franca, sendo que, o valor da UFMF para o exercício de 2020 é R$ 
61,83(sessenta e um reais e oitenta e três centavos). 

7.2. Em atendimento a Lei Municipal Nº 7.204/2009 Os valores máximos da Bolsa Atleta 
dentro de cada categoria serão os seguintes: 

 
a) Bolsa Atleta Categoria Estudantil – valor mensal do benefício: até 05 UFMF 

    Atletas eventualmente beneficiados 
 

Valor Mensal 

 Atletas estudantes; 

 Atletas que estejam filiados a uma OSC esportiva que possua parceria com a FEAC; 

 Atletas que participem com destaque dos Jogos Escolares ou correlatos; 

 Atletas que se destacaram nestas competições em suas modalidades; 

 Atletas que continuem a treinar para futuras competições para representar a cidade de Franca; 

 Atletas que não participem de outras competições representando outras cidades em nível, categoria 
ou modalidade. 

 Monitores 

 Até 5 UFMF 

 
b) Bolsa Atleta Categoria Estadual – valor mensal do benefício: até 12 UFMF 

Atletas eventualmente beneficiados Valor Mensal 

 Atletas que estejam vinculados a OSC (Organização de Sociedade Civil), parceira da FEAC; 

 Atletas que tenham participados com destaque em competições esportivas em âmbito Estadual; 

 Atletas participantes de jogos Regionais; 

 Atletas participantes dos Jogos Abertos do Interior; 

 Atletas que continuem a treinar para futuras competições para representar Cidade de Franca; 

 Atletas que não participem de outras competições representando outras cidades em nível, categoria 
ou modalidade. 

 Monitores 

Até 12 UFMF 

 
c) Bolsa Atleta Categoria Nacional – valor mensal do benefício: até 22 UFMF 

Atletas eventualmente beneficiados Valor Mensal 

 Atletas que estejam vinculados a OSC (Organização de Sociedade Civil), parceiras FEAC; 

 Atletas que tenham participado de competições esportivas representando a cidade de Franca com 
destaque fora do Estado de São Paulo; 

 Atletas que continuem  a treinar para futuras competições para representar a cidade de Franca; 

 Atletas que não participem de outras competições representando outras cidades, em nível, categoria 
ou modalidade  

Até 22 UFMF 
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d) Bolsa Atleta Categoria Internacional – valor mensal do benefício: até 32 UFMF 

Atletas eventualmente beneficiados Valor Mensal 

 Atletas que estejam vinculados a OSC (Organização de Sociedade Civil), parceiras FEAC; 

 Atletas que tenham participado de competições esportivas em outros Países; 

 Atletas de representação da Cidade de Franca que tenham integrado a seleção nacional em sua 
modalidade esportiva; 

 Atletas representantes do Brasil em Campeonatos sul-Americanos, Pan-Americanos , Mundiais e 
Olímpicos; 

  representando outras cidades, em nível, categoria ou modalidade;  

 Atletas que continuem  a treinar para futuras competições para representar a cidade de Franca; 

 Atletas que não participem de outras competições representando outras cidades, 
 em nível, categoria ou modalidade. 

Até 32 UFMF 

7.3. O pagamento do benefício Bolsa Atleta será efetuado através de depósito bancário, 

no período de março a dezembro do exercício de 2020, até o décimo quinto dia útil de cada mês, 

em conta corrente aberta no Banco do Brasil em agência localizada exclusivamente no município 

de Franca. 

§1º: Não serão creditados pagamentos em conta poupança, conta fácil, conta conjunta e 

em agências do Banco do Brasil de outros Municípios ou Estado. 

§2º: É de inteira responsabilidade do atleta, a abertura da conta corrente. 

§3ª: O Bolsa Atleta  terá duração de NO MÁXIMO 09 (nove) e NO MÍNIMO 05 (CINCO) 

PARCELAS. 

§4º Os atletas contemplados com o benefício Bolsa Atleta, treinaram no período de 

março a novembro, recebendo remuneração entre os meses de abril a dezembro. 

§5º:  A Fundação Esporte, Arte e Cultura, poderá optar pelo pagamento de até duas 

parcelas para os atletas das modalidades não incluídas no calendário da Secretaria de 

Esportes do Estado de São Paulo, bocha e malha e qualquer modalidade que não 

cumpra ou não atenda as disposições da Secretaria de Esportes, Arte, Cultura  e Lazer 

ou Fundação Esporte, Arte e Cultura. 

8 - DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DOS ATLETAS 

8.1. Deferido os documentos, com valores e número de parcelas definidos, o treinador 

terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos para entrega de 2 (duas) vias do Termo de Compromisso de 

todos os atletas sob sua responsabilidade técnica, preenchido em sua totalidade, com firma 

reconhecida em cartório por autenticidade para atletas maiores de idade, pais/ou responsáveis 

legais para os atletas menores de idade. 

§ Único – Não serão aceitos nenhum ANEXO preenchido à mão. 

 

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS       

9.1. Para pleitear a concessão do Benefício Bolsa Atleta 2020, o requerente deverá 
preencher cumulativamente, os requisitos abaixo, observadas ainda, as disposições 
regulamentares, sendo os mesmos não cumulativos. 

9.2. Todos os Anexos deste Regulamento serão publicados no endereço eletrônico: 
http://feacfranca.sp.gov.br/FEAC/chamamentos como parte do chamamento nº 017/2019 para 
preenchimento dos atletas, pais  e/ou responsáveis legais. 

9.3. Os atletas contemplados com o Auxílio Financeiro Bolsa Atleta, desenvolverão suas 
atividades esportivas no período de fevereiro a novembro, recebendo o benefício entre os meses 
de março a dezembro. 

9.4. Os treinadores deverão obrigatoriamente entregar a Relação Nominal definitiva de 
todos os atletas que serão beneficiados com o Auxílio Financeiro Bolsa Atleta no exercício de 2020 
para análise da Comissão Especial de Análise Curricular de Atletas, até o dia 13 de fevereiro de 
2020. 

9.4.1. A Comissão Especial de Análise Curricular de Atletas, se reunirá mensalmente na 
sede da Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC, todo dia 25 (ou dia útil posterior a esta data),  
para análise de toda documentação dos atletas, classificação e definição de valores dos benefícios.  

mailto:feacfranca@franca.sp.gov.br
http://feacfranca.sp.gov.br/FEAC/chamamentos


                                                                       

 

                                  FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E                                

CULTURA 
 

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque Francal-CEP: 14.403-125 –   
Franca/SP. Telefone: 3711-9351/9356 – e-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br 

 

9.4.1.2. Após a realização da análise da documentação apresentada pelos treinadores, 
a Comissão Especial de Análise Curricular de Atletas emitira impreterivelmente até o último dia útil 
do mês, documento oficial assinado pelos seus membros, Diretor da Divisão de Esportes e 
Secretários de Esportes, Arte, Cultura e Lazer., Parecer Técnico de: 

 Inclusão;  

 Suspensão; 

 Alteração de valores; 

 Exclusão.  
9.4.1.3. Para inclusão de atletas, todos os documentos e Termos de Indicação Técnica         

(emitido pela Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer),deverão ser entregues na Fundação 
Esporte, Arte e Cultura – FEAC  pelos treinadores, impreterivelmente todo dia  22 de cada mês para 
apresentação à  Comissão Especial de Análise Curricular de Atletas, que analisará os documentos 
e, devolverá a Fundação Esporte, Arte e Cultura – Feac,  para cadastro dos beneficiados. 

9.5. Os atletas contemplados pelo benefício que não corresponderem às expectativas   
poderão ser excluídos, pelo Secretário de Esportes, Presidente da FEAC, e treinadores a qualquer 
momento; 

9.6. Os valores máximos para as diferentes categorias serão fixados em UFMF – 
Unidade Fiscal do Município de Franca; 

9.7. As faixas de índices de rendimento e os respectivos valores do auxílio dentro de 
cada categoria do Benefício Bolsa Atleta, serão fixados por pontuação e respeitarão sempre as 
categorias e os limites máximos fixados nos termos do Anexo I da Lei N° 7.204 de 02 de abril de 
2009; 

9.8. A concessão do benefício de Bolsa Atleta não cria vínculo empregatício de qualquer 
natureza com a FEAC e/ou qualquer órgão da Prefeitura Municipal de Franca. 

9.9. O benefício recebido da Bolsa Atleta/Treinador pode ser suspenso pela 
administração pública a qualquer tempo para atendimento as necessidades da municipalidade. 

9.10. O benefício recebido da Bolsa Atleta pode ser suspenso ou cancelado, caso o 
atleta suspenda suas atividades esportivas ou deixe de atender os pré-requisitos necessários. 

9.11. A concessão do benefício Bolsa Atleta Treinador é individual, eventual, temporária 
e perdurará enquanto o beneficiado atender às condições estabelecidas nos critérios de avaliação 

9.12. O candidato que participar deste processo seletivo estará em concordância com 
as condições estipuladas no presente Regulamento. 

9.13.  Cada beneficiário aprovado para o Bolsa Atleta, recebe um exemplar do presente 
Regulamento Interno não podendo alegar desconhecimento de suas normas. 

9.14. Os casos omissos ou não previstos serão resolvidos pela Comissão Especial de 
Avaliação da Feac – Fundação Esporte, Arte e Cultura, e legislação complementar pertinente. 

9.15. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
9.16. Revogam-se as disposições em contrário. 
     

    Franca SP, 26 de dezembro de 2020. 

 

 

                                                    Marlon Danilo Centeno 
                                                      Presidente da FEAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:feacfranca@franca.sp.gov.br


                                                                       

 

                                  FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E                                

CULTURA 
 

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque Francal-CEP: 14.403-125 –   
Franca/SP. Telefone: 3711-9351/9356 – e-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br 

 

ANEXO I 

Ficha Cadastral de Identificação e Requerimento 
ATLETAS MAIORES DE IDADE  

Nome___________________________________________________________________________ 
 
RG________________Órgão Expedidor:____________CPF_____________________Data de  

 

Nascimento ____/_____/______. 

 
Endereço:Rua/Av:_________________________________,n°_________,Complemento:________ 
 
Bairro:________________________, CEP:______________________, nesta cidade de Franca/SP. 
 
Telefones:(Res.)(___)______-_______celular)(___)_______-______(contato)(___)__________ __ 
 
Recado : (___)_________________________E-mail _____________________________________ 
 
Modalidade esportiva_________________________________________________. 
 
Venho por meio deste, requerer a concessão do benefício do Bolsa Atleta, na 

categoria:____________________(Estadual ,Nacional ou Internacional), para exercício de 2020.  

Apresento à documentação exigida e o currículo esportivo para análise. 

Declaro para os devidos fins que: 

 Não estou recebendo Bolsa Atleta ou benefício similar de outro Município, Estado ou União. 

 Não estou cumprindo qualquer tipo de punição por Tribunais de Justiça Desportiva, 
Secretaria Estadual de Esportes, Federação, Confederação da modalidade. 

 Não possuo parentesco com nenhum membro da Comissão Especial de Análise Curricular  , 
nem com o Treinador da modalidade pela qual é beneficiado.  

 Não sou servidor público do município de Franca/SP. 

 Não registro antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se 
no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;  

  Não fui dispensado por justa causa, ou exonerado a bem do serviço público; 

 Comprometo-me a cumprir integralmente as normas e regras deste edital sob pena de 
exclusão. 

     

                                                                Franca, ____ de ______________ de 20__. 

 
 
 
 
      

   (assinatura do candidato ) 
 (Assinatura do candidato com firma reconhecida por autenticidade) 
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ANEXO  II 
 
                         FICHA CADASTRAL DOS RESPONSÁVEIS E AUTORIZAÇÃO. 

(OBRIGATÓRIO  em casos de menores de 18 anos) 
 
 
Nome dos Pais/Responsável: ____________________________________________________ 
 
RG Nº:____________________Órgão Expedidor:________CPF Nº: _____________________ 
 
Telefones:(Res.)(___)___________ (celular)(___)___________contato)(___)_______________ 

Recado: (____)_____________________E-mail_____________________________________ 

Endereço: Rua/Av:___________________________________________, N°:________, 
 
Complemento: ______________________Bairro:________________,CEP:______________, nesta 

cidade de Franca/SP. 

Grau de Parentesco:_____________________________responsável legal pelo menor: 

____________________________________, autorizo o requerimento da concessão do Benefício 

Bolsa Atleta na modalidade__________________, para exercício de 2020, e , em caso de 

aprovação , autorizo os créditos em conta corrente aberta em agência do Banco do Brasil no 

município de Franca/SP, referente aos pagamentos do benefício nos termos do Edital do 

Chamamento nº01/2019 da FEAC – Fundação  Esporte, Arte e Cultura. 

Ratifico e declaro que o menor por mim declarado acima, está em perfeitas condições físicas para a 

prática dessa modalidade, assumindo o risco exclusivo por tal declaração. 

Por fim, declaro que li, compreendi e preenchi esta declaração e todos os anexos relacionados a 

inscrição do menor no benefício bolsa atleta, concordando expressamente com todos os seus 

temos e condições assumindo civil e criminalmente pela veracidade das informações prestadas. 

                                                                         Franca, ____ de ______________ de 20__. 

 
 
 
 
 
 

(assinatura do responsável) 
(com firma reconhecida por autenticidade) 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL 
 
 
Eu,_______________________________________________________,portador do RG   

Nº:________________________, CPF Nº______________________ declaro para os devidos fins 

que o (a) __________________________________________________ 

portador do RG Nº:___________________, CPF Nº:___________________, reside no imóvel de 

minha propriedade situado a Rua/Av:___________________________________________, 

N°:________, Complemento: __________________Bairro:____________________________, 

CEP:__________________, nesta cidade de Franca/SP, desde _______ de  20__ ,  até a presente 

data. 

Declaro que estas informações constituem a expressão da verdade, sujeitando-me às penas da lei 

na hipótese de falsidade. 

                                                                                  Franca, ____ de ______________ de 20__. 

 

 

 

 

 

 (assinatura do proprietário com firma reconhecida por autenticidade) 
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ANEXO IV  
 ATLETAS MAIORES DE IDADE 

TERMO DE COMPROMISSO – Programa Auxílio Bolsa Atleta  

Nome: 

CPF:                                                                         RG:                                           

Endereço:                                                                                       Nº 

Bairro:                                                                                             CEP: 

Telefones:                                 

E-mail: 

Agência Banco do Brasil:                                      Conta Corrente: 

Cláusula Primeira – A FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura assiste o (a) Atleta com o Auxílio 

Bolsa Atleta, Categoria ______________________ em___________parcelas, no período de 

_________________ a ______________ de 2020. 

Cláusula Segunda – O valor recebido será de R$ _______ (________________reais). 

Cláusula Terceira – A concessão do benefício de que trata o presente Termo de Compromisso será 

administrada e supervisionada pela FEAC – Fundação, Esporte, Arte e Cultura em parceria com a 

Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer. 

Cláusula Quarta – A concessão do Auxílio de que trata o presente Termo será automaticamente 

cancelada se houver o não cumprimento das obrigações do Edital de chamamento N° ____/2019. 

Cláusula Quinta – O Atleta declara que: 

a) Não recebe Bolsa Atleta ou benefício similar de outro Município, Estado ou União. 

b) Não estar cumprindo qualquer tipo de punição por Tribunais de Justiça Desportiva. 

Secretaria Estadual de Esportes, Federação e/ou Confederação das modalidades 

correspondentes. 

c) Não tem parentesco com nenhum membro da Comissão Especial de Análise Curricular nem 

com o treinador da modalidade pela qual é beneficiado. 

d) Não é servidor público do Município de Franca. 

e) Está em plena atividade esportiva. 

f) Não foi contratado para prática da modalidade. 

g) Não registra antecedentes criminais.  

h)  Não ter sido dispensado por justa causa, ou exonerado a bem do serviço público; 

Cláusula Sexta – O Atleta AUTORIZA a utilização da imagem e voz em todo e qualquer material 

entre fotos e documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucionais pela 

Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC e Prefeitura Municipal de Franca/SP para serem essas 

destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, nas 

diversas formas de material de divulgação. 

Cláusula Sétima – A concessão do benefício de que trata o presente Termo de Compromisso será 

administrada pela Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC, o valor pecuniário recebido será 

mensalmente depositado na conta corrente do atleta, aberta no Banco do Brasil, exclusivamente 

em agências do Município de Franca, até o dia 15 de cada mês. 

Cláusula Oitava – A concessão do benefício do Auxílio Financeiro Bolsa Atleta não cria vínculo 

empregatício de qualquer natureza com a FEAC e/ou qualquer órgão da Prefeitura de Franca. 

§ Único -  A Fundação Esporte, Arte e Cultura, não emite nenhuma Declaração ao beneficiário. 
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Cláusula Nona - As partes elegem o foro da Cidade de Franca/SP para serem dirimidas todas as 

questões oriundas do presente ajuste. 

E, por estarem de acordo, as partes assinam este TERMO DE COMPROMISSO, cabendo uma 

cópia a FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura e outra ao Atleta selecionado ao recebimento do 

benefício. 

 

                                                                      Franca,SP,______de ___________________ de 20__. 
 
                            
 
 

 
                                                            (assinatura do Atleta  ) 

                                            (Assinatura com firma reconhecida em cartório por autenticidade) 

 
 
 
 
 
                                                  
 
 
                                                                                    Elson Francisco Bonifácio 
                                                                     Secretário de Esportes, Arte, Cultura e Lazer 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Cláudio Oda 
                                                                                           Divisão de Esportes 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Marlon Danilo Centeno 

                                                  Presidente da FEAC 
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ANEXO V 
 ATLETAS MENORES DE IDADE 

TERMO DE COMPROMISSO – Programa Auxílio Bolsa Atleta  

Responsável Legal: 

CPF:                                               RG Nº:                                          Órgão Expedidor: 

Grau de Parentesco: 

Nome Atleta: 

CPF:                                                    RG Nº:                                     Órgão Expedidor: 

Endereço:                                                                                       Nº 

 Complemento:                                        Bairro:                                                          

 CEP:                                             Telefones:                                 

E-mail: 

Agência Banco do Brasil:                                      Conta Corrente: 

 

Cláusula Primeira – A FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura assiste o (a) Atleta com o Auxílio 

Bolsa Atleta Categoria___________________ em _______ parcelas, no período de ________a 

_____de 2020. 

Cláusula Segunda – O valor recebido será de R$ _______________(_____________reais). 

Cláusula Terceira – A concessão do benefício de que trata o presente Termo de Compromisso será 

administrada e supervisionada pela FEAC – Fundação, Esporte, Arte e Cultura em parceria com a 

Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer. 

Cláusula Quarta – A concessão do Auxílio de que trata o presente Termo será automaticamente 

cancelada se houver o não cumprimento das obrigações do item VI deste Regulamento. 

Cláusula Quinta – O pai e/ou responsável legal declara que o atleta: 

a) Não recebe Bolsa Atleta ou benefício similar de outro Município, Estado ou União, 

b) Não estar cumprindo qualquer tipo de punição por Tribunais de Justiça Desportiva, 

Secretaria Estadual de Esportes, Federação e/ou Confederação das modalidades 

correspondentes. 

c) Não tem parentesco com nenhum membro da Comissão Especial de Análise Curricular nem 

com o treinador da modalidade pela qual é beneficiado. 

d) Está em plena atividade esportiva. 

e) Não registra antecedentes criminais.  

Cláusula Sexta – O pai e/ou responsável legal, AUTORIZA a utilização da imagem e voz em todo e 

qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e 

institucionais pela Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC e Prefeitura Municipal de Franca/SP 

para serem essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território 

nacional e no exterior, nas diversas formas de material de divulgação. 

Cláusula Sétima - A concessão do benefício de que trata o presente Termo de Compromisso será 

administrada pela Fundação esporte, Arte e Cultura -FEAC, o valor pecuniário recebido será 

mensalmente depositado na conta corrente do treinador, aberta no Banco do Brasil, exclusivamente 

em agências do Município de Franca, até o dia 15 de cada mês. 
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Cláusula Oitava – A concessão do benefício do Auxílio Financeiro Bolsa Atleta, não cria vínculo 

empregatício de qualquer natureza com a FEAC – Fundação Esportes, Arte e Cultura e/ou qualquer 

órgão da prefeitura de Franca. 

 Cláusula Nona - Cabe ao responsável pelo atleta comunicar a FEAC – Fundação, Esporte, Arte e 

Cultura qualquer alteração de endereço e dados bancários. 

Cláusula Décima - As partes elegem o foro da Cidade de Franca/SP para serem dirimidas todas as 

questões oriundas do presente ajuste.  

E, por estarem de acordo, as partes assinam este TERMO DE COMPROMISSO, cabendo uma 

cópia a FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura e outra ao atleta selecionado ao recebimento do 

benefício. 

 
                                                                 Franca,______de ___________________ de 20__. 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
                                                      (assinatura do  pai ou responsável legal pelo atleta) 

                                             (Assinatura com firma reconhecida em cartório por autenticidade) 

                                                
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Elson Francisco Bonifácio 
                                                                     Secretário de Esportes, Arte, Cultura e Lazer 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Cláudio Oda 
                                                                                           Divisão de Esportes 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Marlon Danilo Centeno 

                                                  Presidente da FEAC 
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