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GABINETE Fundação Esporte. Arte e Cultura

Ofic. Circular FEAC n° 01/2021 Franca. 21 de junho de 2021.

Assunto; consulta sobre filiações a entidade de administração do desoorto (federações, ligas

e associações)

Prezados Srs. Presidentes,

Tendo em vista o Plano de Trabalho apresentado por vossa associação no

processo de Chamamento Público para Seleção de Projetos Esportivos e Paradesportivos,

Edital FEAC n° 04/2021, e considerando a proposição de participação nos eventos e

campeonatos promovidos por entidade de administração do desporto (federações, ligas e

associações regionais), bem como que esta participação tem o pressuposto da filiação da

associação nestas entidades, vimos pelo presente solicitar que nos enviem documentos

comprobatórios destas filiações (declaração de registro e regularidade).

O envio desta documentação deve ser feito em até 48 (quarenta e oito)

horas do recebimento deste ofício circular, através do e-mail:

chamamentosfeac@franca.sp.QOv.br.

No aguardo, desde já agradecemos.

Atenciosamente

Santiago Caetano
Presidente - FEAC

Destinatários: limos. Srs. Presidentes das Associações:

- Associação Francana de Voleibol

- Associação Pró Franca de Esporte

- Franca Basquetebol Clube

- Instituto ASPA

- Instituto NRT

- Instituto Chuí de Esportes

- Internacional Esporte Clube

- Sociedade Esportiva Franca

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550-49 andar - Pq. Francal - Franca/SP - CEP: 14.403-125
Telefone: (16) 3711-9350/ E-mall: feacfranca@franca.sp.gov.br/Site: www.feacfranca.sp.gov.br



22/06/2021 Zimbra

Zimbra robertosaad@franca.sp.gov.br

Ref: Ofício Circular 01/2021 - Associação Francana de Voleibol

De : FABIANA OLIVEIRA <fabycris2017@outlook.com> Ter, 22 de jun de 2021 14:56

Assunto : Ref: Ofício Circular 01/2021 - Associação Francana 01 anexos
de Voleibol

Para : channamentosfeac@franca.sp.gov.br

Att Feac

A/C Mateus Caetano

Segue em anexo documentos conforme pedido, no ofício Circular 01/2021.

Por gentileza retornar ok para recebimento do deste e-mail.

Fabiana Oliveira

Pres. AFV

ATESTADO_AFV_2021.pdf
312 KB

Declaração Franca 2021.pdf
142 KB

ht^s://tnail.franca.sp.gov.br/h/pnntmessage?id=C:-9622&tz=Ainerica/Argentina/Buenos_Aires 1/1



m^LL VÔLEI#
F6D6RAÇA0 PAULISTA coNíEOUj^BRAamupewiaa

DECLARAÇÃO

A Federação Paulista de Volleyball, CNPJ 47.467.451/0001-05, sediada na

Rua Manuel da Nóbrega, 796 - Paraíso - São Paulo/SP, declara para os devidos

fins que a Entidade de Prática Desportiva, ASSOCIAÇÃO FRANCANA DE

VOLLEIBOL, com sede na Rua Dr. Antônio Ricardo Pinho, 1704 - Jd. Consolação

- Franca / SP, CNPJ: 60.250.941/0001-05, não possui débitos com a Federação

Paulista de Volleyball até a presente data.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

São Paulo, 22 de junho de 2021.

ruc.

Rua Manuel da Nobrega, 796 - Paraíso - CEP: 04001-002 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (11)3053.9560
www.fpv.com.br - e-mail: fpv@fpv.com.br



VOLL^ALL
federação paulista

ATESTADO DE FILIAÇÃO
(2021)

Com o presente, atestamos a quem possa interessar que a

Entidade de Prática Desportiva: ASSOCIAÇÃO FRANCANA DE VOLEIBOL

C.N.P.J: 60.250.941/0001-05

Sediada à: Rua Dr. Antonio Ricardo Pinho, 1704 - Jd. Consolação

Cidade: Franca Estado: São Paulo

Está devidamente filiada à FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL, de
acordo com as leis e regulamentos em vigor no país, sob o cadastro n® 295.

Para a devida clareza, firmamos o presente.

São Paulo, 21 de Junho de 2021.

■NATO PERA
.^RESIDENTE

Rua Manuel da Nóbrega, 796 - Paraíso - São Paulo, SP, Brasil - CEP 04001-002
Fone: (11) 3053-9560 j E-maÜ: fpv@fpv.com.br | www.fpv.com.br



28/06/2Q21 Zimbra

Zimbra robertosaad@franca.sp.gov.br

ASSOCIAÇÃO PRO FRANCA DE ESPORTE

De : EDLAINE C R MATTOS Qua, 23 de jun de 2021 14:32
<edlainerocha.mattos@hotmail.com> ^2 anexos

Assunto : ASSOCIAÇÃO PRÓ FRANCA DE ESPORTE
Para : chamamentosfeac@franca.sp.gov.br, míchel aoude

<michel_aoude@hotmaiLcom>

Boa tarde!

Seguem documentos da Associação Pró Franca de Esporte, conforme solicitado.

Atenciosamente,

Michel Aoude

« CamScanner 03-03-202115.12.pdf
2 MB

^ Certificado de Filiação 2021 - Associação Atlética Francana.pdf
25 KB

https://maii.franca.sp.gov.br/h/printmessage?id=C;-9695&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 1/1



FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL
Rua Federação Paulista de Futebol, 55 - Barra Funda

Cep 01141-040 - São Paulo
Tel. (11) 2189-7000 Fax. (11) 2189-7022

futebolpaulista.com.br

CERTIFICADO DE FILIAÇÃO - 2021

Certifica que a entidade de prática desportiva

Associação Atlética Francana
com sede à Rua Simão Caleiro, 1408 - Franca, está registrada sob o n- 028

São Paulo, 17 de Fevereiro de 2021

Reínaldo C. Bastos
PreMenle da FPF



ADITAMHNTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO
ENipRESARlAL, CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FRANCANA, tím sou cslatuto denomi- jda simplesmente
"FKAnCANA ' sxicdn.lc Civil som lins lucrativos, fundado cm 12 dc ou'Jbro de 1912, com

sede na cidade de Franca, Estado de São Paulo, no Rua Simão Coleiro. n°. 1.408, Centro,
devidamerue Inscrita no CNPJ sob o 45.308.855/0001-12, doravante simplesmente
oenoninada Contratante, e, por outro lado

ASSOCIAÇÃO PRÓ FRANCA DE ESPORTES, EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede na
cidade de Fraiua, Est.ido de Sao Paulo, na Avenida Presidente Vargas. 574, inscrita ro
CNPJ scb o nf. 54.167.979/0001-35, nestc ato representada pelo eu presidente Sr.
Michei Riad Aoudc, brasileiro, casado, portadoi do CPF n°. 066.304. • 98-37 e do RG n^.
13.438.264-X, residente e domiciliado nesta cidade de Franca, Estad-i de Sâo Paulo, na
Avenida Dr. Ismael Alonso e Aionso, no. 1.240, doravante denominada Contratada.

Tc- e vtc- inst'U'nonto oai ticuia-, as partes acima nominatías c qualific.idas, representadas
ra neli or torna de suas constituições sociais resolvem, de comur acordo, aditar ao
CONTRATO DÊ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL,
CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO, o que se regerá pela a teração na cláusu a
segunda que p.issará a ser regida da seguinte fc^ma:

V - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA QUINTA

S. 1. O presente contrato vigorará por prazo determinado de 24 (vinte e quatro meses),
contados a partir da assinatura desta renovação, podendo ser re ovado, por iguais
períodos, devendo as partes contratantes, se assim desejarem, firm?' aditivo contratual
quando do vencimento deste instrumento.

5.2. O Contrato poderá ser rescindido pelas Partes a qualquer tempo, desde que precedida
ce comunicação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, fícando certo que
Contratante e Contratada permanecerão responsáveis pelo cumprimento de todas as
cc-igjçíes ass mídas nas ternos deste Contrato até sua integra! Ilqu lação.

E por estarem as partes, Contratante e Contratada, de pleno acord com c disposto ro
aditamento ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GES" ÃO EMPRESARIA..,
CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO mantidas todas as demais cláusulas previstas,
assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em 02 vias de igual teor e forma,
para que produza seus^/íSvTçjos e legais efeitos.

^^^^^^^jnca/SP.^Ol 'ie jánelro d/ 2021./ /

ASS^IAÇAO ATLÉTICA FRANCANA
Sr. Anderson Pereira Silva

Contratante

SSOC>Ãçtó^Ó-FRA^AJ>eASSOC^ÇÃÒ PRÓ-FRANCAlb€ ESPORTES,
y/ EDUCAÇÃO E CULTURA
/  Sr. Michei Riad Aoude

Testemunhas:

NC'M£:

CPF:

1®

w
NOME:
roc-

CAJn6nOMIK<»T1K)CMLpA»msOASN nifUn-1*SV80niWTOI&CfM;NiMOrteltar(hi
B HirqgrtiW '6M -Wl'C»í U M.S70 • Fpwt / fti (Itl em br

(Ueenhaçe por
•ZLVA, MICKEL RZAD

Vetai M 21,04

rrwci, M 4* «UM 4« tMi

Bel* Laura RstolAe

nsoir FXBEntA
****** «

CaKl^o

CDNOM

24447

oTUJtfiClãlUlAUTf OOC VMMTO

Digitalizado com CamScanner



vi

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EM''RESARIAL,
CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FRANCANA, em seu estatuto denominada simplesmente
"FRANCANA", sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em^ 12 de outubro de 1912, com
sede na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Simâo Caleiro, n®. 1.408, Centro,
ce.'idjn ente ic cnta nt CNP; s< b o n® 45,30H.855/0001-12. doravjnte s mplesmen e
cenotninaoa C<'ntral»inte, e, oor outro lado

ASSOCIAÇÃO PRÓ FRANCA DE ESPORTES, EDUCAÇÃO E CULTifRA, com sede na
cidade de Franco. Estado do Sáo Paulo, no Avenida Presidente Vargas, i®. 574, inscrita no
CNPJ sob o n®. 54.167.979/0001-35, neste ato representada pelo .eu presidente sr.
Michel Ríad Aoude. brasileiro, casado, portador do CPF n®. 066.504.798-37,_e do RG n .
13 438 '64-X, residente e domiciliado nesta cidade de Franca, Estado de Sao Pau o,
Avenida Dr. Ismael Alcnso e Alonso, n®. 1.240, doravante denominada Contratada.

Por este instrumento particular, as partes acima nominadas e quolific. ias, representados
ra melhor forma de suas constituições sociais ''«olvem. de comu_ acordo
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL,
CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO, o que se regera pelas cláusulas seguintes
e pelos condições descritas.

I - DO OBJETO.

CLÁUSULA PRIMEIRA.

1  ; O presente contrato tem poi objeto a prestação de serviço proHssionais pela
Contratada por pessoal próprio especializado, independentemente de ser socio e/ou
empregado, prestará em favor da Contratante, serviço de gestão das categorias de base
da Contratada referentes ao SublS, Subl7 e Sub20.

1.2 fara viabilização do objeto, a Contratada será responsável por gerir todo e
cualqjer recurso financeiro/econômico que captar, para posternr pagamento d^e
P'jf.ssicnais envolvidos em projetos da Contratada, nas categorias ie base de Sublj,
Sübl7 e Sub20, tais como professores, preparadores físicos e assister es e etc.

1.3 A Contratada para viabilizar os serviços, poderá recebeç patroomos com
instituições publicas e privadas, firmar convênios com Ministérios e Secretarias
governamentais em qualquer esfera.

II - DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
CLÁUSULA SEGUNDA.

2 1. A Contratada desenvolve projetos sociais, culturais e esportlv.^s^ e rao
qualque-- remuneração da Contratante para viabilização da manutenção das categorias
ce base objeto do contrato.

III - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA.

3.;. A Contratada desempenhara os serviços rn jncionados na cláusui
diligência e honestidade, observando a legislação vigente, resguardar
Contratante.

Piçina 1 de 4
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IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA

cu^ro; c,ue sejtim de i-u.t respí nç.iblIicJacJe.

visando a manutenção das categorias de base, SublS, Sul/ e suo^u
financciia paia a Contr«Tlantc.

V - DA INCOMUNICABILIDADE de PERSONALIDADES JURÍDICAS.
CLÁUSULA QUINTA.

s  Este instrumento não estabelece entre as ™'e,ípregfou'?e
(.rregular, de fato ou regular), associaçao, 9^° ou subs.diára
representação, afastadas quaisquer hipóteses dc re p ^-ngrí .,pr entendido como
na órbita trabalhista, previdenciaria e suas' responsabitidades
mandato ou agenciamento, respondendo
t-aba hr.tas, tributárias e previdencianas. bem co^mo toda trabalhistas
r.o Pcde^ Público, cabendo a cada parte todas as
s^ urtã-lDS e prevdtnciárins relUivas a seus respectivos a ,entes, prepostos
t- ba hadores ■ e oen ais pessoas por e a credenciadas, nao tendo os f.
clalqjer relação de traoalho ou de emprego com a outra ^
exclusiva da respecti/a parte contratar e registrar os seus
remuneração, bem como o seguro de acidentes, tributos,
encargos de natureza trabalhista e outras que venham a ser devidas nos termos da tel ou
ca nonrra coletiva, e vice-versa.

VI - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
CLAÚSULA SEXTA.

6.1. O presente contrato vigorará por prazo determinado de 24 mese-
da assinatura deste, podendo ser renovado, por iguais períodos, devendo as partes
contratantes, se assim desejarem, firmar aditivo contratual quando do vencimento deste
irítrumento.

e  o Contrate poderá ser rescindido pelas Partes a qualquer tempo, d-isde que precedida
CP comunca;ã) escrita com antecedência minirna de 30 (trinta) dia:
Contr-aiante e Contratada permanecerão responsáveis pelo cumpr nento de todas as
obrigações assumidas nos termos deste Contrato até sua integral liqui laçao.

VH - DA RESCISÃO.
CLÁUSULA SÉTIMA.

7  O nresenti Contra'o poderá se' rescindido imediatamente, ind< uendentemente de
coTiünicaçào c. crita, nas seguintes hipóteses:

I - por acordo mútuo das partes; r/^n^ra^rt
II - inadimplemento de qualquer obrigação ou responsabilidade assumida neste Contr^o
por uma das partes, desde que esta seja notificada pela parte 'docente através de uma
comunicação por escrito a curar o Inadimplemento no prazo definido em tal notificação,
pnzo e: te que será de no mínimo 5 (cinco) dias, e não venha adimpiir a correspondente
cbngaçí o no ci".ado O'a7o;
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111 - ajuizomenio dc pedido dc falência ou recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer
Cas partes., ou a efetiva dccrolac.io de falência;
W - lqu'daçè'0 ju diss-oluçâo judit lal ou extrajudicial dc qualquer das partes;
V quaisquer noüífiCiiçao no objeto do contrato sem concordância da Contratante;

Vni - rORCA MAIOR.
CLÁUSULA OITAVA.

8.1. São considerados como motivos juslificados para suspensão da cx- cuçao do Contrato,
cs casos foitulos ou Jc força maior, conforme definidos em lei, Induindo-se, sem
lin^ilaçà i, as sii nações dc calamidades dc natureza, guerra, incêndios, circves, í^botagem,
irterrjp;do ararmal d.i piociição, ínlerrupçàr anormal do fornecimento de energ.a
cli trica, dispôs ção dc poder público, agitações )u tumultos civil, terr motos ou qua
cutra c tKa fo a de ccntrole razoá^rcl Enqua Uo perdurar o moti o jusl' íca ivo «j
suspensão, os cireilos e obrigações das partes também ficarão suspen: ^via a par e
nâo afetada pelo caso fo-tu.to eu ce força maior poderá rescindir de plei ) direiio o D^sem®
Ccntrato. sc o evento ou seus eleitos durarem mais de 60 (sessent.i» dias con.
cara dc tr co do casn foriuito ou de força maior. Sendo a Contratada afeta^ p
ew-lo jue co-^figure caso fortuiío ou de força maior, a Contratada ^ ®
^aticai a Con.ratanle. por escrto, da suspensão da execução dos Serviços e os mot./os
c^ c jusiificarar^ tal suspensão, comprovando-os

IX - DA SUCESSÃO.
CLÁUSULA NONA.

9 1.0 presente Contrato continuará em vigor ainda que qualquer das
se;a objeto de incorporação, fusão ou qualquer alteraçao
cfigando-se desde ja a comi nícar imediatamente o ato a outra, bem como ̂  dy "pc a
X e.e sucessces da existênca deste Cortrato e de seus event ais complementos,
a  .m de que sejam observados todos os seus termos e condtçoes,

ç 2 A contratada deverá informar, por escrito, à Contratante quoiquer alteração em
Lu controle scc,etário, no prezo de 10 (dez) dies, contados do in.cio de ̂ ua .ngen^, e
incicar os fundamentos que levaram a tal alteraçao. Apos o comunicado, a
t-á c D-azo oe 5 (cinco) dias para decidir se mantera ou rescindira o presente Contraio,
se ICC u n caus. de rescisão motivada, sem necessidade de pagamento da multa estipulaca
rc item 7.2.2

X ■ DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CLÁUSULA DÉCIMA.

10 1. o não exercido de qualquer direito assegurado peio presente contrato nao implicara
em renúncia ou noxação, caracterizando tão somente liberaiidade da Parte.

K 2. E.te cortrato tuistitu. e cancela ouaiqier contrato e/ou ac
ce eb-ac:o entn as Pa-.cs contratantes e com o nesmo objeto, ressai idas as Obrigações
C0'itrdtLai5 pendentes de cumprimento.

:^es:r^:S^a rLS^Òr ta.- ■ rejuiz...
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10.3.1. Na hipótese da uma das partes vir a ser incluída como Ré >'0 pólo passivo de
aualquer demanda, judicial ou acmlristrativa, envolvendo questão ci a responsobilidace
cabia a outra parte, tanto de natureza civii, trabalhista, previdcnciária < i hsca , esta
se obriga, desde já, a reembolsar aquela pelas despesas que fizer, nclusive os va or
decorrentes de uma eventual condenação;

10.3.2. A parte infratora devera pagar, também, todas e quaisquer despesas
exira ucic ais em cue a parte prejudicada incorrer, inclusive honcrárjo . ̂  ̂ rmuKa
co no seus encargos, o: quais, por (onvenção Ias partes, não cstâc me u'
ac^ma estabelecida, sem prejuízo oulrosslm, de lucros cessantes;

10.3.3. A Contratada tem exclusiva responsabilidade pelo ^ p^aralegaís e de
profissionais, bem como, pelo cumprimento de todas as i^jg trabalhistas,
qualquer natureza, notadamente as referentes ao exoressamente excluída
providenciárias. securitórias c tributárias, ficando, ^ ' pjg Ejurante ou após a
Qualquer responsabilidade da Contratante sobre tal matéria, sej
vigência do presente contrato.

~  CO I total liberdade ce
10.4. A Contratada e seu pessoal ^'fbihdade das
ação, devendo atuar conforme a suacategorias Subl5, Subl7 e Sub20 da Contratante contratada, ou seu
10 5 O presente contrato de .''®^'jSnte^°pelo q^ue a empresa Contrat^pa-lal designado, á dedicação assocaçoes
codeiá dar con inu dade a prestação de iguais seiviços
e .:mpresas.

X - DO FORO DE ELEIÇÃO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.

rrosente instrumento contratual. Hicnn..ío

E por estarem às partes, Contratan^te 3,^

larço^e 2021.

ASSOCIAÇAO ATLETlcíf^NCi
Sr. Anderson Pereira Silva

Contratante

Testemunhas:

NA ASSO iCÃO PRO-FR^NC
EDUCAÇÃO eX LTÜRA
Sr. Michel R>at Aoüde

esportes,

NOMf: _ ^ '

NOME:^

2i5.ga3-M>

liüH
fRANCA-S RONâMCoZ

264873
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22/06/2021

Zimbra

Zimbra

Documentos Franca Basquetebol Clube

robertosaad@franca.sp.gov.br

Ter, 22 dejun de 2021 16:53

^2 anexos

De : Administrativo Franca Basquete
<admlnistrativo@francabasquete.com.br>

Assunto : Documentos Franca Basquetebol Clube

Para : chamamentosfeac@franca.sp.gov.br

Cc : Luís Prior - Contábil Santa Rita

<luisprior@contabilsantarita.com.br>, Aluisio
Ferreira <luíaferreirabasquete@gmail.com>,
Jacqueline Prazeres - Contábil Santa Rita
<jacquelineprazeres@contabilsantarita.com.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Boa tarde!

Conforme solicitado pelo diretor presidente Mateus Santiago Caetano, através do
Ofic. Circular FEAC 01/2021, de 21/06/2021, seguem os documentos comprobatórios de
filiação nas duas entidades (FPB e LNB) que promoverão os eventos e campeonatos do
projeto do Franca Basquetebol Clube.

Fico à disposição para maiores esclarecimentos ou em caso de dúvidas.
Por gentileza, aguardo confirmação de recebimento deste e-mail e dos anexos.

Atenciosamente,

Ofício 25 - 2021 - Franca - Flllação.pdf
113 KB

FRANCA B.C..pdf
36 KB

https://maii.franca.sp.gov,br/h/printmessage?id=C:-9652&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 1/1



FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL
Desde 1924

62.802.335/0001-80

ATESTADO DE FILIAÇÃO
NR.07/2021

O presente documento, para fins previstos nos incisos IV, V, e VI do
Artigo 80 do Decreto nr. 2574 de 29/04/98, que regulamenta a lei nr.
9615 de 24/03/98, atesta e comprova que o FRANCA BASQUETEBOL
CLUBE, - inscrito no CNPJ nr.60.256.260/0001-54, com sede a

AV.FRANCISCO P.QUINTANILHA RIBEIRO S/NR -
PQ.FRANCAL FRANCA -SP - CEP.: 14403-125 - é filiado desta
Federação Paulista de Basketball, tendo e estando em pleno gozo de
seus direitos.

Ainda, atestamos que durante o referido período, tem tido atuação
regular e continuada na modalidade desportiva de sua area, com
realização das competições programadas.

Sào Paulo, 22 de junho de 2021

f62.802.335/0001-801
federação paulista

DE basketball

Rua Frei Caneca. 1407 - 4® and.
ConsoíaçSo - CEP 01307-003

SÃO PAULO • SP

'pie^ícU*ttc

4» andar - CEP 01307-003 - SÃO PAULO- BRASIL F ; {011)2112-1900
wvw.fpb.com.br fpbwtpb.coin.br
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OFÍCIO 025/2021

São Paulo, 22 de junho de 2021.

À FEAC (Fundação de Esporte, Arte e Cultura de Franca)

Ref. Filiação da Franca Basquetebol Clube à Liga Nacional de Basquete (LNB)

Prezadoia),

A Liga Nacional de Basquete inscrita no CNPJ 10.435.803/0001-22, através do seu Departamento

Técnico-operacional, declara para os devidos fins que a equipe de Franca Basquetebol Clube inscrita no

CNPJ 60.256.260/0001-54 é filiada à Liga Nacional de Basquete desde dezembro de 2008. Estando desta

forma apta a disputar os campeonatos oficiais organizados pela entidade.

Atenciosamente,

j.
f

LlKan Gonçalves

Coordenadora de Competição

BcMWCtoo.' Efssiar BNBfl ̂ @
UGA NACIONAL DE BASQUETE

Rui Carneiro da Cunha, 303 * 12! andar

Bairro Saúde - São Paulo (SP)

aP.;04144-000
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i

Resposta aò ofício Circular FEAC 01_2021

De : administrativo@institutoaspa.org.br Seg, 21 de jun de 2021 17:04

Assunto : Resposta ao ofício Circular FEAC n® 01_2021

Para : chamamentosfeac@franca.sp.gov.br

Cc : jderminio@gmail.com, João Marcelo
<joaomarcelobasket@gmail.com>, Jamil Costa
<jalOOOamesuavida@yahoo.com.br>

Prezados, boa tarde!

Vimos por meio deste informar que o plano de trabalho apresentado pelo Instituto ASPA
em 2021 se enquadra na manifestação de desporto educacional (projeto social de
iniciação esportiva a modalidade basquetebol), optamos por não entrar com um projeto
na área de, rendimento e competições para este ano devido ao momento e a incerteza de
que haveria, ou não, competições para nossos alunos/ atletas neste ano de 2021.

Atenciosamente.

João Marcelo

https://maii.franca.sp.goVbr/h/printmessage?id=C:-9505&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 1/1
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Zimbra robertosaad@franca.sp.gov.br

Resposta ao ofício Circular FEAC 01_2021

De : adrninistrativo@institutoaspa.org.br Seg, 21 de jun de 2021 17:04

Assunto : Resposta ao ofício Circular FEAC n° 01_2021

Para : chamamentosfeac@franca.sp.gov.br

Cc : jdermlnio@gmaii.com, João Marcelo
<joaomarceiobasket@gmail.com>, Jamii Costa
<jalOOOamesuavida@yahoo.com.br>

Prezados, boa tarde!

Vimos por meio deste informar que o piano de trabaiho apresentado peio Instituto ASPA
em 2021 se enquadra na manifestação de desporto educacional (projeto social de
iniciação esportiva a modalidade basqueteboi), optamos por não entrar com um projeto
na área de rendimento e competições para este ano devido ao momento e a incerteza de
que haveria, ou não, competições para nossos alunos/ atletas neste ano de 2021.

Atenciosamente.

João Marcelo

I

https;//mail.franca.sp.gov.br/h/printmessage?id=C:-9505&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 1/1
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INSTITUTO NRT NOVA REPUBLICA DO TÊNIS - FILIAÇÃO A ENTIDADE DE
ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO

De : diretoria@institutonrt.org.br Ter, 22 de jun de 2021 14:59

Assunto : INSTITUTO NRT NOVA REPÚBLICA DO TÊNIS - ^1 anexo
FILIAÇÃO A ENTIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO
DESPORTO

Para : chamamentosfeac@franca.sp.gov.br

Senhor Diretor Presidente,

Em atenção ao seu Ofic. Circular FEAC nr. 01/2021, de 21/06/2021,

encaminhamos-lhe em anexo declaração solicitada.

Atenciosamente,

INSTITUTO NRT NOVA REPUBLICA D TÊNIS

DESUS RODRIGUES lUNIOR

PRESIDENTE

— INSTITUTO NRT DECLARACAO FPT_2021.pdf
224 KB

https://mail.franca.sp.gov.br/h/printmessage?id=C:-9625&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 1/1



INSTITUTO

JT N-?T<
NOVA REPÚBLICA DO TÊNIS

Franca (SP), 22 de junho de 2021

FEAC- FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA

FRANCA-SP

Senhor Diretor Presidente,

Em atenção ao seu Ofic. Circular FEAC nr. 01/2021, de 21 de junho
de 2021, encaminhamos-lhe declaração solicitada, emitida pela Federação
Paulista de Tênis.

Atenciosamente,

INSTITUTO NRT NOVA REPÚBLICA DO TÊNIS

JESUS RODRIGUES JÚNIOR

PRESIDENTE Protocolo

Nome
Funóa^áo Esporte, Ane e Cultura

QRua Alfredo Tosi, 1960
Núcleo Agrícola Alpha f Franca/SP

Tels.i^Sdô) 3703-0000 > (16) 99978-0606

n © <3>novarepubUcadotenis



FEDERAÇÃO PAUUSTA DE TÊNIS

"DECLARAÇAO"

A Federação Paulista de Tênis, com sua sede à Rua João Adolfo, 118, Saia 501,

Centro, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ n° 62.466.669/0001-20, neste ato representado por

seu Presidente, infra assinado nos termos dos Estatutos desta Federação, vem por meio

desta manifestar-se para os devidos fins e a quem possa interessar apoio e parceria ao

proponente instituto NRT-Nova República do Tênis, inscrito no CNPJ n® 18.468.040/0001 ■

28, sediado à Rua Alfredo Tosi, 1960, Bairro Núcleo Agrícola Alpha, Franca, SP, o mesmo

possuindo experiência técnica com Equipe de Rendimento e seus atletas participantes de

torneios organizados por esta Federação há mais de um ano, e que tem como objetivo o

desenvolvimento do nosso esporte.

Declaramos, ainda, que a proponente acima "NRT" encontra-se regularmente

registrado nesta Federação Estadual de Administração do Desporto, sob número de

registro fiscal: 166086.

Ressaltamos que os Institutos são de extrema importância para o desenvolvimento

da nossa modalidade no país.

Para mais clareza, firmamos a presente declaração.

São Paulo, SP, 21 de junho de 2021.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Balieiro

Presidente

Rua João Adolfo. n« 118 - Sala 501 - Anhangabaú/Centro - São Paulo/SP - CEP 01050-020 - Te!.: (11) 5090-6688
CNPJ n" 62.466.669/0001-20 Web Site; tenispaulista.com.br
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Filiação Liga do Instituto Chuí

robertosaad@franca.sp.gov.br

Sex, 25 dejun de 2021 15:20

^1 anexo

De : Bruno Borges - Descompüca UE
<b.borges04@gmailxom>

Assunto : Filiação Liga do Instituto Chuí

Para : robertosaad@franca.sp.gov.br

Cc: esportes alexandre
<esportes.alexandre@gmail.com>

Boa tardej

Segue declaração de que o Instituto Chui é filiado a Liga Regional de Basquete.

Favor confirmar o recebimento,

Atenciosamente,

. DECLARAÇÃO LIGA REGIONAL ICE FILIAÇAO.pdf
^ 99 KB

https://mail.franca.sp.gov.br/h/printmessage?id=9832&íz=America/Argentina/Buenos_Aires 1/1



ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBOL
Filiada a Federação Paulista de Basquetebol

DECLARAÇÃO

Eu. HELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA. RG ® 16.444.822. CPF n°

122.380.948-06, na condição de Presidente da Associação Regional de

Basquete, responsável pela organização e realização de campeonatos de

basquetebol ligados e chancelados pela Federação Paulista Basketball,

DECLARO para os devidos fins que o Instituto Chui de Esportes. CNPJ:

17.199.611/0001-03, localizado a Rua dos Pracinhas, 741 - Bairro

Residencial Paraíso - Franca (SP) - CEP: 14403-160, está filiado a

Associação Regional de Basquetebol/Liga Regional.

HELAINE CRISTlfÊ(V)0E OLIVEIRA COSTA

k=ésidfente

'.1 ■.•65 0)^-'0(ír- ••

RUA MARQUES DA CRUZ. 1675 - JD. ANTARTICA-CEP: 14.051-150
(16)-99416-6308

RIBEIRÃO PRETO/SP
r.MP I n-í niA/nnni.-íi
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Zimbra robertosaad@franca.sp.gov.br

Comprovantes de declaração do Internacional Esporte Clube

De : Eduardo Pimenta Qua, 23 de jun de 2021 13:29
<ceduardopímenta@hotmail.com> ^2 anexos

Assunto : Comprovantes de declaração do Internacional
Esporte Clube

Para : chamamentosfeac@franca.sp.gov.br, Luiz Malha
<internacionalfranca@gmail.com>

Segue anexo a declaração de vinculação do Internacional Esporte Clube, das seguintes instituições:
Federação Paulista de Futebol Masculino e Feminino.
CRM E CPG Futebol Masculino.

« Declaração CRM e CPG.pdf
200 KB

« Declaração Federação Paulista.pdf
505 KB

https://mail.franca.sp.gov.br/h/prlntmessage?id=C:-9690&t2=America/Argentina/Buenos_Aires 1/1



( I FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

Sâo Paulo, 22 de junho de 2021,

OFÍCIO N° 911-2021-DF-90

Ao

INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE

Rua Cavalheiro Petrágiia, 99 - Vila Santos Dumont
Franca/SP - CEP 14405-327
E-mails. intemaclonalfranca@gmail.com; ceduardopÍmenta@hotmail.com

Ref.: Solicitação de Declaração

A/C Presidente Sr. Edmar Luís Gonçalves

limo. Sr. Presidente,

Em atenção ao e-mall encaminhado pelo Sr. Carlos Eduardo Pimenta em 21 de
junho de 2021, pelo qual requer-se "declaração que comprove a solicitação de renovação do
vínculo feminino e também processo de fíliação do futebol masculino", servimo-noa do
presente para expor e informar o que segue:

O Internacional Esporte Clube do município de Franca, atualtnente, encontra-se
com procedimentos de Vinculação Temporária Feminina 2021 e Filiação Especial de Base
ambos em andamento.

Sendo o que cumpria reportar, permanecemos á disposição para quaisquer
duvidas ou esclarecimentos. ^

Atenciosamente,

GllUSTATODELfflN
Vice-Presiden\e de Re^stro, Tcansferência.

Licendamento^ Filiação

R. Federação Paulista de futebol. S51 Telefone; n 2189-7000

ouvidcria$ifpf.org.br I wwwíuiebolpaul)sta.com.t)r
n /futebdpauHsta iBQ ̂fpf.obclal
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EVENTOS • MARKETING • TREINAMENTO

Declaração

Declaramos para os devidos fms, que às associações CRM e CPG está vinculadas a

Internacional Esporte Clube nos eventos esportivos realizados.

Sem mais,

José Pedro^dfb
RG'nfe.4

rbosa

459

dc6 Santos

-3



<!

ASSOCIAÇÃO DINÂMICA
CNPJ: 11.651.139/0001-11

Oficio 10/2021

Sâo Carlos. 23 de Junho de 2021,

Hustrissimo Senhor Presidente do INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE - FRANCA/SP

Venho através deste confirmar que a instituição Internacional Esporte
Clut)e do municipio de Franca/SP, está vinculado a nossa associação para as
competições que serão realizadas para categorias de Futebol de base no ano de
2021/2022, informamos ainda que a AGÊNCIA CINBRALA DE INTELIGÊNCIA
DESPORTIVA é nossa parceira na organização dessas competições esportivas.

> Competições programadas:

^ Revela São Paulo

^ Revela Brasil

^ CINBRALA International CUP

li SANCACUP

^ Copa Internacional das Fronteiras

> Categorias:

SUB09-SUB10-SUB11-SUB12-SUB13-SUB14-SUB15-SUB16-SUB17e

SUB18.

Na oportunidade renovo protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

A .
Fábio ̂enrique Falala
Presidente - 2019/2024



SOCIEDADE ESPORTIVA FRANCA - SEF

Rua Sabina Cândida Rodrigues, n° 940 • sala 207
Jardim Samello - Cep.: 14 405-139
Franca/SP Fone: (16) 3409-5352

Franca-SP, 22 de junho de 2021

REFERNETE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 01/2021
AOS CUIDADOS: FEAC - FRANCA

ASSUNTO: FIUAÇÕES DA ENHDADE

Eu, Marcos Antônio Vieira Felício, portador da carteira de identidade n° 20.958.806-8, expedida pelo

SSP/SP, CPF 098.772.918-78, na condição de representante legal do (a) SOCIEDADE ESPORTIVA FRANCA, CNPJ

N° 09.411.051/0001-80, declaro através desta que a entidade esportiva realiza o Campeonato Aberto de

Basquete Municipal e participa de torneios de Basquete Máster nos Estados de São Paulo e em Minas Gerais

sem a filiação em nenhuma entidade, federação ou confederação da modalidade. No caso do Basquete Máster,

no Estado de São Paulo não há até o momento nenhuma entidade máxima que representa o Basquetebol Máster.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETE - PRIMIERA UGA DE BASOUETEBOL DE FRANCA

Este campeonato, idealizado pelo Presidente desta entidade esportiva, acontece há exatos 4 anos

consecutivos (em 2020 não houve devido a pandemia). Em 2017 iniciamos com 12 equipes, em 2018 com 16

equipes, em 2019 foram 20 equipes inscritas, cada equipe com 20 atletas. Em 2020 foi idealizado para que o

Campeonato fosse realizado com 24 equipes, mas devido a pandemia não houve sua execução.

Este Campeonato somente é realizado com a parceria entre entidade/FEAC, que através do Chamamento

Público viabiliza este campeonato, sem a necessidade de filiação a nenhuma entidade maior do Basquetebol

estadual ou nacional, pois os recursos são aplicados diretamente para despesas relacionadas a realização do

projeto, sem a necessidade de auxílio ou dependência de nenhuma entidade, federação ou confederação

esportiva.

BASOUETEBOL MÁSTER - FRANCA

A única entidade esportiva que representa o Basquete Máster é a FBBM - Federação Brasileira de

Basquetebol Máster, entidade este que organiza o Brasileiro de Basquetebol Máster. Este evento a SEF não tem

interesse em participar e neste caso não precisa se filiar, pois não há interesse no momento de disputar o

CNPJ n" 09.411.051/0001-80



SOCIEDADE ESPORTIVA FRANCA ■ SEF

Rua Sabtna Cândida Rodrigues, n" 940 • sala 207
Jardim Samelb - Cep.: 14.405-139
Franca/SP Fone: (16) 3409-5352

Brasileiro com uma equipe de Franca, pois isso demanda um custo maior, e não sei se através do Chamamento

Público conseguimos este pleito.

A entidade esportiva, através de seu presidente, teve conhecimento de uma união entre quatro cidades

(Franca/SP, Uberaba/MG, Uberlândia/MG e Patos de Minas/MG) que criaram o TORNEIO INTEGRAÇÃO

MINAS/SP DE BASQUETEBOL MÁSTER. Este torneio é realizado nas 04 (quatro) cidades, em datas pré-

estabelecidas, onde há reunião do COMITÊ GESTOR (Marcos - Franca/SP, Silas - Uberaba/MG, José Maurício -

Uberlândia/MG e Alisson - Patos de Minas/MG). Estamos no 6° ano consecutivo de torneios, onde em 2020 não

houve sua execução devido a pandemia.

Também fomos convidados a participar de CIRCUITO MÁSTER BRASIL, e em conjunto com o Sr. Ricardo

Pereira de Melo, um dos idealizadores deste circuito de basquete máster, vindo a nos convidarem 2018 a realizar

o OPEN FRANCA, geralmente disputado no final do mês de novembro, como parte da comemoração do

aniversário de Franca/SP, realizado com várias categorias (30+, 40+, 50+ e 60+, feminino e masculino) e também

a participar de outras etapas, que são disputadas em todo o Brasil.

Sendo assim, neste caso, não há e nunca houve a necessidade de filiação a nenhuma entidade esportiva

estadual ou nacional, pois são torneios regionais que não tem nenhuma entidade que representa o Basquetebol

Máster, e onde cada cidade é responsável pela organização dos eventos em suas respectivas cidades.

Na certeza do atendimento de nossa Justificativa, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Preaidente da entidade

CNPJn'09.411.051/0001-80



d  FUNDAÇÃO ESPORTE. ARTE E CULTURA
GABINETE Fundação Espofte, Arte eCürtura

VtAÍMJICta^l-VflOMSia COM VOCÊ ^ ^

EDITAL FEAC N° 004/2021 - PROCESSO 20210004.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS
ESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS - 2021/2022

PARECER TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Trata-se de análise técnica-administrativa, a pedido do Presidente da FEAC,

sr. Mateus Santiago Caetano, referente aos documentos apresentados pelas OSCs inscritas

neste Chamamento Público, em atendimento ao Ofic. Circular FEAC n° 01/2021, o qual solicita

o envio de documentos comprobatórios das filiações das entidades junto à entidade de

administração regional do desporto (federações, ligas e associações regionais), considerando

a proposição de participação nos eventos e campeonatos promovidos por estas entidades,

tendo como pressuposto a filiação das OSCs para estas participações.

O Ofic. Circular FEAC n° 01/2021, foi enviado a 06 (seis) OSCs, as quais

enviaram os seguintes documentos:

- Associação Francana de Voleibol: Atestado de Filiação e Declaração

emitidos pela Federação Paulista de Volieyball;

- Associação Pró Franca de Esoorte: cópia de Contrato de Prestação de

Serviços de Gestão Empresarial, Consultoria e Apoio Administrativo, celebrado com a

Associação Atlética Francana (contratante), e Certificado de Filiação da Associação Atlética

Francana emitido pela Federação Paulista de Futebol;

- Franca Basauetebol Clube: Atestado de Filiação do FBC emitido pela

Federação Paulista de Basketball e declaração de filiação emitido peta Liga nacional de

Basquete;

- Instituto ASPA: informação ratificando que o Plano de Trabalho da entidade

não contemplará a participação de equipes em campeonatos, estando restrito ao desporto

educacional (projeto social de iniciação esportiva a modalidade basquetebol);

-  Instituto NRT: declaração de registro regular emitido pela Federação

Paulista de Tênis;

- Instituto Chuí de Esportes: declaração de filiação emitido pela Associação

Regional de Basquetebol, sob chancela da Federação Paulista de Basketball;

-  Internacional Esporte Clube: ofício emitido pela Federação Paulista de

Futebol informando que a entidade "encontra-se com procedimentos de Vinculaçâo

Temporária Feminina 2021 e Filiação Especial de Base, ambos em andamento"; ofício da

Associação Dinâmica. CNPJ n° 11.651.139/0001-11, associação privada, informando a

vinculaçâo do clube, e declaração de vinculo das associações CRM e CPG (razões sociais

4
Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 - 42 andar - Pq. Francal - Franca/SP - CEP: 14.403-125

Telefone: (16) 3711-9350 / E-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br / Site: www.feacfranca.sp.gov.br



fundação esporte, arte e cultura

gabinete Esporte. Arte eCultjra

não informadas);

- Sociedade Esportiva Franca: ofício informando que a própria entidade

realiza o campeonato proposto, Open Franca cat. Master, não estando previsto em seu Plano

de Trabalho a participação em campeonatos promovidos por entidades regionais de

administração do desporto.

Dos documentos e enviadas e das informações prestadas pelas entidades

supra, entendemos aue atenderam a contento, e devem seguir nos trâmites de avaliações de

viabilidade de seus Planos de Trabalhos pela FEAC. as entidades: Associação Francana de

Voleibol, Franca Basquetebol Clube, Instituto ASPA. Instituto NRT, Instituto Chuí de Esportes

e Sociedade Esportiva Franca.

Cabe, porém, ressalvas quanto ás entidades Internacional Esporte Clube e

Associação Pró Franca de Esporte, pelas razões aue seguem:

- Internacional Esporte Clube: o objeto do Plano de Trabalho, denominado

"Futebol Feminino Profissional", visa "incentivar a descoberta de talentos do futebol feminino,

na cidade de Franca (SP) e região, por meio da formação de equipe competitiva na equipe

adulta."

Não obstante existir somente a categoria Amador, e não a Profissional, nos

campeonatos da Federação Paulista de Futebol, ocorre que, para a participação em

campeonatos oficiais promovidos pela Federação, em qualquer categoria, é condição s/ne

qua non o regular registro da entidade nesta Federação, sendo que o ofício apresentado,

emitido pela Federação, cita expressamente que o Clube "encontra-se com procedimentos de

Vinculação Temporária Feminina 2021 e Filiação Especial de Base, ambos em andamento".

Desta forma, o Clube não apresenta no momento condições de efetivar a

realização do seu Plano de Trabalho, iá aue não se garante o cumprimento do seu obieto pela

razão exposta no parágrafo anterior.

Assim, manifestamos pelo não prosseguimento das análises e avaliações

de viabilidade do Plano de Trabalho proposto até aue se apresente sua regularidade e

condições de realização e cumprimento do obieto proposto.

- Associação Pró Franca de Esporte: o objeto do Plano de Trabalho,

denominado "Futebol na Base - Sub-15, Sub-17 e Sub-20", visa "a preparação das esquipes

de futebol masculino Sub-15, Sub-17 e Sub-20, a participação no Campeonato Paulista de

Futebol Sub-15 e Sub~17, realizado pela Federação Paulista de Futebol, e a participação da

categoria Sub-20 como representante da cidade de Franca em campeonatos organizados

pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, como os Jogos Regionais e Jogos

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550-4s andar - Pq. Francal-Franca/SP - CEP: 14.403-125
Telefone: (16) 3711-9350 / E-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br / Site: www.feacfranca.sp.gov.br
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GABINETE Fundação Esporte, Afie e Cultura

Abertos do Interior, que também servirão como preparação da equipe para a disputa da Copa

São Paulo de Futebol Júnior 2020."

Pela documentação apresentada, a Associação Pró Franca de Esporte não

tem filiação ou qualquer vínculo com a Federação Paulista de Futebol, entidade de

administração regional do desporto responsável pelos campeonatos supra citados. Sustenta

a Associação, pelos históricos de seu Plano de Trabalho e pelo Contrato de Prestação de

Serviços de Gestão Empresarial, Consultoria e Apoio Administrativo, celebrado com a

Associação Atlética Francana (contratante) apresentado, que tem a devida autorização deste

clube para a gestão destas categorias em seus campeonatos oficiais, sem, contudo, possuir

ela própria a devida filiação nesta Federação.

A cláusula 4.2 do contrato supra, estabelece que "para o cumprimento do

objeto do contrato a Contratante (Francana) autorizará o uso de sua marca pela Contratada

(Pró Franca) para disputa de torneios e para captação de patrocínio, visando a manutenção

das categorias de base. Sub-15, Sub-17 e Sub-20". Ora, fica evidente que a autorização de

uso de sua "marca" (Francana) não transfere à Pró Franca os seus direitos federativos,

permanecendo a Francana como única e legítima filiada junto à Federação Paulista de Futebol

para todas as suas obrigações, direitos e responsabilidades legais de direito federativo,

conforme a atual legislação esportiva.

Cumpre destacar que a Associação Atlética Francana se encontra impedida

de receber qualquer subvenção e recurso público municipal de qualquer ordem, em razão de

sua irregularidade fiscal perante o município, conforme estabelecido na Lei Municipal n°

7.998/2014 e na Lei Federal n° 13.019/2014, que regem o presente Chamamento Público.

Considerando que todas as taxas federativas, tais como inscrições de

atletas e arbitragens, são de exclusiva responsabilidade do clube filiado, sendo os

documentos e recibos emitidos em favor do clube e não da associação gestora neste caso,

há que se considerar que eventual repasse á Pró Franca através deste Chamamento seria

em parte aplicado em obrigações que competem exclusivamente à A. A. Francana. Não seria

neste caso um benefício indireto, ou até direto, ao clube?

Destaque-se ainda, neste caso, que a A. A. Francana é a detentora legal

dos direitos federativos e econômicos sobre os atletas, previstos na Lei Federal n° 9.615/1998

- Lei Pelè, especialmente em seus artigos 28 e 29. Desta forma, mantém ainda a qualificação

de "entidade de prática desportiva formadora", usufruindo dos eventuais valores indenizatórios

a que faz jus.

Ora, eventuais valores indenizatórios a serem percebidos pela A. A.

Francana não se caracterizariam como benefício econômico direto ao clube mediante a

parceria que se propõe entre a Pró Franca e o município de Franca?

Resta evidente que a manutenção das equipes de base da A. A. Francana,

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550-42 andar - Pq. Francal - Franca/SP - CEP: 14.403-125
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PREFEITURA

S^FRANCA
VUaALHOtCOMPÍiQMlS&OCOMVOCt

FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA

GABINETE Fyndaçâo Esporte, Arte e Cultura

pelo que consta do Plano de Trabalho apresentado pela Pró Franca, depende quase que

exclusivamente da realização da parceria proposta neste Chamamento. Desta forma,

permanecendo esta de posse de seus direitos federativos e econômicos, denota-se, smj, clara

vinculaçâo terciária de recursos públicos.

Além disto, há que se considerar ainda o equivocado entendimento que se

dá ao público alvo do Plano de Trabalho {atletas, familiares e sociedade) de que as categorias

de base da A. A. Francana dependem e se sustentam mediante eventual contrato de parceria

entre o município e a proponente Pró Franca. Haja vista diversas manifestações e

questionamentos de pais de atletas e órgãos da imprensa junto à FEAC questionando, por

exemplo, "quando que a FEAC irá liberar o dinheiro para as categorias de base da Francana?".

Diante do exposto, manifestamos oelo não prosseouimento das análises e

avaliações de viabilidade do Plano de Trabalho da Associação Pró Franca de Esporte

conforme proposto até oue não restem dúvidas quanto á destinacão final e leoítima aolicacão

dos recursos pretendidos.

Remeta-se este Parecer Técnlco-administrativo á apreciação e

homologação pela Presidência da FEAC, dando publicidade e notificando as partes,

resguardando o devido direito ao contraditório no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar de

seu recebimento e ciência.

Franca, 28 de junho de 2021.

Roberto Jórge Saad
Diretor Técnico Administrativo e Financeiro

G>vion/tÇuC-SC.

Mateus Santiago Caetano
Diretor Presidente FEAC

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 - 49 andar - Pq. Francal - Franca/SP - CEP: 14.403-125
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INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE

FUNDADO EM 03/05/1921
CERTIFICADO DE UTILIDADE PÚBLICA A NÍVEL FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL SEDE SOCIALi

RUA CAVALHEIRO PETRAOLIA, 99 - RECREATIVA: RUA DR. CARRA0,246 CEP: 14405-324 FRANCA-SP
FONE: (16)37221017 (16) 37241114-/ CNPJ: 51.829.570/0001-20 - CREF:SP-006633

instituição sem fins LUCRATIVOS.

Ofício 00017-2021 - ESC

Beto Saad

Diretor Técnico Administrativo e Financeiro

Senhor Diretor, o internacional Esporte Clube - Organização da
Sociedade Civil - é uma instituição sem fins lucrativos que presta serviços com finalidade
social na cidade de Franca SP, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência

solicitar um prazo de 10 para envio do documento da filiação do Internacional, tendo em
vista que a documentação encontra-se em andamento dentro da FPF, no qual estamos

aguardando o envio para a apresentação.

Grato!

Franca. 02 de Julho de 2021

EcMN^m^^Oínçalves
Presidente Administrativo

Protocolo

l2>15LH.:as
Nome

Funôaçào Esporte. Arte e Cultura
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PROXCCFRAnCA
Esparíe, Educação e Cultura

AO ILUSTRE SENHOR DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE

ESPORTES ARTES E CULTURA DA CIDADE DE FRANCA MATEUS

SANTIAGO CAETANO.

RESPOSTA AO PARECER TÉCNICO HOMOLOGADO NO OFÍCIO

FEAC 01/2021.

ASSOCIAÇÃO PRÓ FRANCA DE ESPORTE,

associação cultural e esportiva, portadora do CNPJ no.

54.157.979/0001-35, com sede na cidade de Franca/SP, sito na Rua

Simão Caleiro, 0°. 1410, neste ato representada por seu Presidente

Sr. Michel Riad Aoude, brasileiro, maior, empresário, inscrito no CPF

de n°. 066.504.798-37, neste ato representado por seu advogado,

vem respeitosamente, com base no artigo 5°, inciso XXXIV da

Constituição Federal e demais disposições legais pertinentes, à

presença de Vossa Excelência apresentar sua:

RESPOSTA AO PARECER TÉCNICO

HOMOLOGADO NO OFÍCIO FEAC 01/2021, pelos fatos que

seguem: -

Protocolo ^
Hx-ras J_Íll2-L

DOS FATOS :,L;
Fundação Esporte. Arte e CuUura



A Recorrente é uma Associação Cultural e

Esportiva, que desenvolve projetos e parcerias através de repasses

governamentais e parcerias com o terceiro setor em diversas

atividades, que sempre zelou pelo seu bom nome e a boa reputação,

cumprindo com todas suas obrigações.

Ao longo de sua existência JAMAIS teve suas

contas rejeitadas, ou pesa contra si qualquer investigação

administrativa ou apuração do Ministério Público, conforme

declaração do Ministério Público em anexo.

Na declaração acima citada, houve denuncia por

suposto desvio das verbas da Associação Pró Franca para a

Associação Atlética Francana, o que foi descartado pelo Ministério

Público.

Ao contrário do que constou no parecer

homologado, o futebol de base NÃO é o único projeto executado pela

Associação Pró Franca, que desde 1985, vem atuando junto a

proteção social de nossa cidade, sendo que recentemente teve

renovado um projeto social denominado Bom de Bola, que recebeu

repasses do governo federal, através de leis de incentivo fiscal e que

o projeto atende mais de 130 crianças de nossa cidade.

O projeto Futebol na Base é uma sequencia do

trabalho feito com jovens Francanos que sonham de fato em ser um

profissional de Futebol no futuro.



o projeto em questão iá foi executado por

mais de uma vez com recursos da FEAC e aue todas suas

prestações de contas foram aprovadas, JAMAIS houve dúvidas

quanto a destinacão dos recursos, não havendo qualquer

procedimento, investigação ou processo com relação as

prestações de contas,

DO DIREITO

DA SUPOSTA LIGAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO

ATLÉTICA FRANCANA

A Associação Pró Franca; mantém parcerias com

outros entes que não a Associação Atlética Francana, entre eles os

projetos: Projeto Bom de Bola, através de incentivo fiscal da Lei

Federal de Incentivo ao Esporte. O primeiro ano do Projeto atendeu

132 alunos com idade de 6 a 17 anos, contemplados com aulas,

palestras, eventos. Todos os alunos receberam uniformes completos.

Foram contratados 6 profissionais para a execução do Projeto, que

injetou na economia local a quantia de R$ 240.000,00.

Por conta da localização do espaço de aulas

(Campo do Continental), foram contemplados prioritariamente os

alunos da região oeste da cidade de Franca. Para isso contou com a

parceria dos patrocinadores Magazine Luiza e Sabesp. O Projeto Bom

de Bola ano 2, já está em fase de início das atividades e, desta feita,

atenderá a pelo menos 200 alunos da cidade, com a contemplação de

dois núcleos em regiões diferentes. Foram captados através da

renúncia fiscal, conforme previsto na Lei, R$ 340.000,00, através dos

patrocinadores Magazine Luiza e EMAE.

V



Provavelmente a região Oeste será contemplada

novamente e uma outra região da cidade, ainda em negociação com

a Prefeitura, também será;

Em seu parecer o competente Diretor Técnico Sr.

Roberto Jorge Saad, ressalta que a Associação Atlética Francana, está

impedida de receber recursos públicos, informação esta notória,

porém em nada vincula a Associação Pró Franca, que NÃO faz
qualquer tipo de repasse a Associação Atlética Francana, sejam eles

diretos ou indiretos.

Apenas a titulo de argumentação cada projeto

possui sua conta bancaria em separado para prestação de contas e

que JAMAIS, qualquer verba destinada a Associação Pró Franca,

terminou nas contas da Associação Atlética Francana.

No parecer foi explicitado que a Associação Pró

Franca, não possui registro junto a Federação Paulista de futebol, fato

este em nada impeditivo, já que a Associação Pró Franca possui

autorização em contrato da Associação Atlética Francana para uso de

sua marca.

Aqui cabe uma explicação, a Associação Pró

Franca, procurou a Associação Atlética Francana para uso de sua

marca, POR SER O ÚNICO CLUBE DA CIDADE filiado a Federação

Paulista de Futebol e que portanto autorizaria o prosseguimento do

Projeto Futebol de Base, com as disputas de campeonatos estaduais.

O Projeto de Base NÃO VISA LUCRO, a Associação

Pró Franca NÃO É UM CLUBE DE FUTEBOL, visa sim atender

socialmente jovens carentes proporcionando a eles educação
esportiva e social, e conforme já ressaltado a "vinculação de seu



passe" junto a Associação Atlética Francana é obrigatória, pois se

trata do único clube de Futebol afiliado a Federação Paulista de

Futebol.

Caso não ocorresse desta maneira os jovens

da cidade, somente poderiam disputar amistosos regionais

sem qualquer pratica competitiva, o que faz parte do

amadurecimento de jovens.

Ainda no parecer contestado, consta que eventuais

pagamentos para taxas de filiação seriam efetuados pela Associação

Pró Franca, através da verba destinada ao projeto de base, o que não

corresponde aos fatos, já que a Associação Atlética Francana cedente

da marca utilizada pela Associação Pró Franca, já é filiada a

Federação Paulista de Futebol, e portanto não necessita de outra

filiação.

Com relação ao pagamento das taxas de

arbitragem as mesmas são contempladas pelo projeto e pagas pela

Associação Pró Franca diretamente a Associação dos Árbitros, sendo

prestadas as devidas contas.

Finalmente com relação às inscrições dos atletas

as mesmas são feitas por empresa terceirizada que emite Nota Fiscal

para pagamento pela Associação Pró Franca e também esta prevista

no projeto e prestadas as devidas contas.

A Associação Atlética Francana é uma entidade

com mais de 109 anos de atuação na cidade, e ainda que com todas

as suas dificuldades, sabe de sua responsabilidade social com os

jovens, e mesmo que não possua condições de formar times de base,

cede a Associação Pró Franca o direito de uso de marca, jamais



recebendo pagamentos da Associação Pró Franca, não havendo

qualquer beneficio direto ou indireto.

Não há beneficio direto ou indireto, pois a

Associação Atlética Francana NÃO se enquadra em Clube

formador e portanto NÃO É DONA DOS SUPOSTOS DIREITOS

ECONOMICOS ALEGADOS, e nada pode receber pelos mesmos.

Finalmente, um questionamento se faz necessário,

todo um trabalho de base, com centenas de jovens carentes que

sonham em ser jogadores de futebol e concomitantemente a este

sonho recebem educação esportiva e social, deve ser interrompido

pois no futuro se algum destes meninos se tornarem jogadores de

futebol profissional (não é este o objetivo do plano) poderá

hipoteticamente a Associação Atlética Francana ser beneficiada, o que

já explicamos NÃO PODE ACONTECER!

Assim não há veiculação terciaria de recursos

públicos, conforme consta do parecer já que o contrato de gestão

entre as entidades é claro no sentido de que ambas entidades

contratam Sem fins Lucrativos, e que os recursos são exclusivamente

administrados pela Associação Pró Franca e a prestação de contas é

pública e passa por escrutínio dos órgãos de fiscalização e controle,

não havendo nenhum tipo de ingerência da Associação Atlética

Francana que apenas cede o nome e sua filiação a federação, sem

nenhum tipo de contrapartida, pois ressaltamos não possui o "selo"

de Clube formador da Federação.

Nos termos do contrato de cessão de marca, os

meninos jogam ostentando o "escudo" da Associação Atlética

Francana, único Clube que possui o futebol profissional na cidade e

portanto os pais dos jovens que possuem laços afetivos com a



Associação Atlética Francana utilizam a expressão lançada no parecer

de que: "a verba deve ser liberada para a base da Francana", porém

de maneira totalmente equivocada conforme amplamente explicado

nesta resposta .

Diante do exposto, resta demonstrado que a

Associação Pró Franca é uma entidade independente com projetos em

vários níveis de governo, sempre tendo suas contas aprovadas com

objetivo de levar esporte aos jovens da cidade, proporcionando

educação esportiva e social, sem qualquer forma escusa de repasse

de dinheiro diretamente ou indiretamente a outras Associações.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, pleiteia:

a) Se digne ACOLHER as alegações aqui

contidas nesta resposta, e determinar o prosseguimento da analise

de avaliação da viabilidade do Plano de Trabalho da Associação Pró

Franca de Esporte.

Deve, por derradeiro, ser inadmitido o parecer

respondido com relação a Associação Pró Franca de Esportes, em

respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e

contraditório.

Nestes termos, pede que seja recebida a presente

resposta para os fins acima expostos, com a conseqüente

continuidade do Plano de Trabalho da Associação Pró Franca de

Esporte.

X



Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Franca/SP, 30 de junho de 2021.

ssociação Pro Franca de Esportes



MPSP
MINISTÉRIO PUBLICO

DO ESTADO DE SAO PAULO PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRANCA

CERTIDÃO

Procedimento: 14.0722.0000438/2019

Representante: Fernando Oliveira Borini Filho
Representado: FEAC - Fundação Esporte, Arte, Cultura e Lazer de Franca e Associação Pró-
Franca de Esporte, Educação e Cultura.
Situação: ARQUIVADO

Instaurou-se o presente inquérito civil, em 27 de janeiro de 2019, a fim de apurar
eventual irregularidade no repasse de verba pública à Associação Pro Franca de Esporte,
Educação e Cultura pelo Município de Franca.

Segundo noticiado, a associação recebeu valores e os repassou à Associação
Atlética Francana, eis que esta não poderia receber verbas públicas em razão de dívidas
fiscais.

Todavia, após extensivas diligências realizadas por esta Promotoria de Justiça, não
se vislumbraram motivos que justificassem ação civil pública por ato de improbidade
administrat iva.

A associação Pro Franca de Esporte, Educação e Cultura esclareceu que por erro
administrativo pagou em duplicidade dois funcionários, os quais possuíam vínculo também
com o Clube Associação Atlética Francana. Valores pagos indevidamente que foram
restituídos pelos funcionários citados.

Assim, dada a insuficiência de elementos de improbidade administrativa, foi
proposta promoção de arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público, em 26 de
abril de 2019.

O Egrégio CSMP, através do Conselheiro Augusto Eduardo de Souza Rossini,
homologou a promoção de arquivamento, sem prejuízo da possibilidade de reabertura das
investigações na hipótese de novos elementos, em 27 de junho de 2019.

Deste modo, certifico, pelas razões acima apontados, que o Inquérito Civil n°
14.0722.0000438/2019 encontra-se ARQUIVADO.

Nada mais.

Franca,data da assinatura eletrônica.

Mariana NegrI Vidotti Amorim
Oficiala de Promotoria I

1° PJ Franca

CEírtídão PJFRANCA 3232746 SEI 29.0001,0131717.2021-48/ pg. 1
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a
Documento assinado eletronicamente por Maríana Negri Vidotti, Oficial de Promotoria, em
02/07/2021, às 11:49, conforme art, 1", 111, "b", da Lei Federai 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador
3232746 e o código CRC D70EF5A6.

29.0001.0131717.2021-48 3232746v2
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EDITAL FEAC N° 004/2021 - PROCESSO N' 20210004.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS
ESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS ■ 2021/2022

ANÁLISE SOBRE RECURSOS APRESENTADOS

EM FACE DO PARECER TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE 28/06/2021

Recebidos recursos das 080 abaixo face ao Parecer Técnico-administrativo

de 28/06/2021, temos a considerar:

- Internacional Esporte Clube: protocolou tempestivamente ofício de n°

0017/2021 solicitando um prazo de 10 (dez) dias para o envio do documento de filiação da

Internacional E.C., tendo em vista que a documentação encontra-se em andamento dentro da

FPF.

Entendemos que não há óbice quanto ao deferimento ao prazo requerido,

visto que não há contestação a ser apreciada, permanecendo a manifestação do Parecer

Técnico-administrativo pelo não prosseguimento das análises e avaliações de viabilidade do

Plano de Trabalho até que se apresente sua regularidade e condições de realização e

cumprimento do obieto proposto.

- Associação Pró Franca de Esporte: protocolou Resposta ao Parecer

Técnico Homologado no Ofício FEAC 01/2021, discorrendo Dos Fatos, Do Direito e Dos

Pedidos.

Nos Fatos argumenta em suma que "o projeto já foi executado por mais de

uma vez com recurso da FEAC e que todas as prestações de contas foram aprovadas,

JAMAIS houve dúvidas quanto a destinação dos recursos, não havendo qualquer

procedimento, investigação ou processo com relação as prestações de contas".

Destarte a própria entidade apresentar manifestação do Ministério Público

de São Paulo com promoção de arquivamento ao Inquérito Civil n° 14.0722.0000438/2019, o

que contradiz a afirmação acima, ressalte-se que o Parecer Técnico-administrativo não faz

qualquer referência a fatos e processos anteriores, nem faz análise na mesma ótica do objeto

tratado pelo MPSP à época.

Destacamos que o Parecer em momento algum aborda questões sobre a

idoneidade e legitimidade das ações da entidade, sobretudo quanto à relevância de seu

histórico na promoção social através do esporte, mas apenas aborda questão específica de

vinculação terciária de recursos públicos diante do Projeto apresentado.

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550-4® andar - Pq. Francal - Franca/SP - CEP: 14.403-125
Telefone: (16) 3711-9350/ E-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br/Site: www.feacfranca.sp.gov.br
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Neste sentido, embora apresente argumentações contrárias, a entidade não

apresenta fatos novos e comprobatórios quanto a eminente vinculação terciária dos recursos

caso tenha seu Projeto aprovado nas bases em que se encontra.

Mantém a intencionalidade no objeto proposto, esporte de rendimento e

representação pelas categorias de base da Associação Atlética Francana, embora teça

argumentações quanto a objetivos sociais do projeto, o que, repita-se não foi questionado no

Parecer.

Diante disto, em breve análise, entendemos pela manutenção das razões

expostas no Parecer Tècnico-administrativo pelo não prosseguimento das análises e

avaliações de viabilidade do Plano de Trabalho da Associação Pró Franca de Esporte

conforme proposto, até cue não reste dúvidas quanto à destinacão final e legítima aplicação

dos recursos pretendidos.

Remeta-se à apreciação superior.

Franca, 13 de julho de 2021.

Robertcy-Jorge Saad
Diretor Técnico Adníinistrativo e Financeiro

'--íSKísr
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Processo n 2021023822 

 

De: Procuradoria Geral do Município 

Para: FEAC 

 

Sr. Presidente, 

 

O Presente feito foi encaminhado para esta Procuradoria Geral do 

Município com manifestação para análise de parecer jurídico sobre EDITAL 

FEAC nº 004/2021, considerando reunião realizada no Gabinete do Prefeito. 

É o relatório sintético. 

PARECER 

Inicialmente, necessário esclarecer que o objeto da reunião 

realizada no Gabinete do Prefeito Municipal sobre a possibilidade ou não da 

entidade esportiva ASSOCIAÇÃO PRÓ FRANCA DE ESPORTES, EDUCAÇÃO 

E CULTURA disputar, pela FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, divisões 

de base com filiação da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FRANCANA. 

Juntou-se aos autos CONTRATO e ADITAMENTO em que a 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FRANCANA contrata os serviços da ASSOCIAÇÃO 

PRÓ FRANCA DE ESPORTES, EDUCAÇÃO E CULTURA para prestar 

serviços de gestão das categorias de base referentes ao Sub15, Sub17 e Sub20. 

Com efeito, o contrato celebrado entre a ASSOCIAÇÃO 

ATLÉTICA FRANCANA E ASSOCIAÇÃO PRÓ FRANCA DE ESPORTES, 

EDUCAÇÃO E CULTURA, não dá à PRÓ FRANCA o direito de disputar os 

campeonatos sub15, sub17 e sub20 perante a Federação Paulista de Futebol, 

ao contrário, referida associação foi contratada apenas para gerir as categorias 

de base do clube Francana. 

Sendo assim, é a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FRANCANA quem, na 

realidade, irá disputar o campeonato, caso se inscreva e não a ASSOCIAÇÃO 

PRÓ FRANCA DE ESPORTES, EDUCAÇÃO E CULTURA, que sequer está 

filiada à Federação Paulista de Futebol. 

Consultando o Estatuto da Federação Paulista de Futebol, cópia 

anexa, quem possui o direito de disputar campeonatos são os clubes filiados, 

Art. 7º, letra “g”. 

Portanto, não sendo a ASSOCIAÇÃO PRÓ FRANCA DE 

ESPORTES, EDUCAÇÃO E CULTURA filiada, resta claro e evidente que não 

possui ela o Direito participar dos campeonatos de base. 



Repita-se, quem disputa o campeonato, seja pelo contrato de 

prestação de serviços, seja pelo Estatuto da Federação Paulista de Futebol é o 

filiado, ou seja, no caso a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FRANCANA, caso venha a 

se inscrever. 

E mais, consta do art. 8º do Estatuto da Federação Paulista de 

Futebol que é obrigação da entidade filiada submeter à Federação seu quadro 

diretivo. 

No caso, DIANTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, para que a ASSOCIAÇÃO PRÓ FRANCA DE ESPORTES, 

EDUCAÇÃO E CULTURA possa regularmente gerenciar as equipes de base 

da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FRANCANA e manter-se filiada à Federação 

Paulista de Futebol, o contrato de prestação de serviços deveria ser a ela 

submetido, por força do que estabelece o art. 8º do Estatuto daquela entidade. 

Entretanto, não consta dos autos sequer homologação do contrato 

de prestação de serviços por parte da FEDERAÇÃO. 

Portanto, em que pesem todas as alegações da ASSOCIAÇÃO 

PRÓ FRANCA DE ESPORTES, EDUCAÇÃO E CULTURA, por não ser filiada 

à FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL não está apta a disputar os 

campeonatos sub15, sub17 e sub20. 

Tampouco o contrato apresentado lhe dá guarida, já que se 

trata de uma prestação de serviços em que a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 

FRANCANA contrata o PRO FRANCA para gerenciar suas categorias de 

base. 

De outro lado, cumpre esclarecer que não foi juntado aos autos 

Cópia do Edital FEAC 04/2021. 

Entretanto, se referido chamamento refere-se à participação em 

eventos e campeonatos promovidos por federações, conforme consta no Ofício 

Circular FEZC 01/2021, resta claro e evidente que o CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS não comprova filiação da ASSOCIAÇÃO PRÓ 

FRANCA DE ESPORTES, EDUCAÇÃO E CULTURA à FEDERAÇÃO 

PAULISTA DE FUTEBOL, mas sim que ela foi contratada para gerir as 

categorias de base da ASSOCIAÇÃO ALTÉTICA FRANCANA que, por sua vez, 

não faz sequer parte do processo administrativo. 

Isso Posto, nosso entendimento e parecer é que a ASSOCIAÇÃO 

PRÓ FRANCA ESPORTES, EDUCAÇÃO E CULTURA, por não estar filiada à 

FEDERAÇÃO PAULSITA DE FUTEBOL, não está apta a participar dos 

campeonatos organizados por aquela entidade, já que o Estatuto garante 

esse direito somente a seus filiados. 

Do mesmo modo, contrato de prestação de serviços não se 

confunde com filiação a Federação Esportiva, mesmo porque o procedimento 

para filiação se encontra disciplinado no art. 4º do ESTATUTO DA FEDERAÇÃO 

PAULISTA DE FUTEBOL, CÓPIA ANEXA. 



Para arrematar, o Regulamento Geral das Competições da 

Federação Paulista de Futebol está em consonância com o Estatuto e também 

não prevê a possibilidade de associações não filiadas disputarem seus 

campeonatos. 

É nosso entendimento e parecer que, em razão de sua natureza 

jurídica, não possui caráter vinculativo, apenas opinativo 

 

Franca-sp, 19 de julho de 2021. 

 

EDUARDO ANTONIETE CAMPANARO 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 


