
REGULAMENTO FEAC Nº 004/2015 

Processo Seletivo de Entidades / Instituições esportivas. 

REGULAMENTO DA LEI Nº 7.998 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 

Para o Exercício de 2016. 

CAPITULO I 

Da Inscrição das Entidades/Instituições Esportivas. 

Art.1º- As inscrições de entidades/instituições esportiva estão subordinadas às 

seguintes condições: 

I- Estar devidamente instalada na Cidade de Franca desenvolvendo a 

iniciação, realização, manutenção e participação em campeonatos 

oficiais, jogos regionais, jogos abertos do interior e outros mais que 

venham a ser determinados pela FEAC com o intuito de representar 

a cidade de FRANCA ou para incentivar a prática esportiva em todas 

suas modalidades;  

II- Estar com a diretoria devidamente constituída, empossada e em 

atividade;  

III- Estar adequada, no caso de instituição que atenda a criança e 

adolescentes, às exigências do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

IV- Estar em dia com as contribuições para com a Previdência Social e 

para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como 

estar com todas as certidões negativas de débito junto as Fazenda 

Municipal, Estadual e Federal; 

V- Ser Declarada de Utilidade Pública (por no mínimo 2 (dois) anos); 

VI- Manter atualizada toda a documentação relativa às exigências 

estabelecidas neste artigo; 

VII- Estar em dia com a Prestação de Contas com recursos públicos e/ou 

não ter as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo. 

VIII- Alvará de licença e funcionamento quando utilizar espaço público. 

Art.2º- As inscrições deverão ser apresentadas em dois envelopes lacrados 

sendo: 

°Envelope 1 - toda documentação, 

° Envelope 2 - Plano de Trabalho: 

Envelope 1 

 



I. Ofício de Encaminhamento de toda documentação; 
II. Estatuto consolidado; 
III. Ata de eleição da Diretoria em exercício; 
IV. Qualificação da Diretoria; 
V. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
VI. CPF e cédula de identidade do representante; 

VII. Certidão de regularidade fiscal junto à Secretaria da Receita Federal 
VIII. Certidão de regularidade fiscal junto à Secretaria da Receita 

Estadual; 
IX. Certidão de regularidade fiscal junto à Fazenda Pública Municipal de 

Franca; 
X. Certidão de regularidade expedida pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional; 
XI. Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço; 
XII. Certidão Negativa de Débito no INSS; 
XIII. Declaração de Utilidade Pública ( no mínimo de 2 (dois) anos); 
XIV. Comprovação de dois anos de pleno funcionamento da modalidade 

através de documentos (declaração de Imposto de Renda, fotos, 
matérias jornalísticas etc);  

XV. Certificado de Registro Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Educação Física- CREF/SP;  

XVI. Declaração de que dispõe de capacidade técnica necessária à 
implantação e funcionamento do projeto; 

XVII. Currículo, Certificados, Diplomas, Registro no Conselho R. ??? da 
Profissão, Declaração dos profissionais que irão executar o Projeto 
ou Registro no Conselho de Classe da  Professora; 

XVIII. Declaração de que os contratados com recursos governamentais 
não são servidores públicos, nem membros da diretoria da 
instituição; 

XIX. Existência de quadro de profissionais qualificados para execução ou 
manutenção das ações previstas no projeto; Através de contratos de 
trabalho ou prestação de serviços, exclusiva com pessoa física;  

XX. Número de agência e conta corrente específica do Banco do Brasil             
da entidade/instituição;  

 
Envelope 2 
 
PLANO DE TRABALHO atendendo as exigências da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, art. 116, parágrafo 1º, conforme modelo definido pela Divisão de 
Esportes. 
 
Art 3º - A inscrição da entidade/instituição interessada se dará por modalidade 
esportiva masculino e /ou feminino, podendo a mesma entidade inscrever-se em mais 
de uma modalidade, em conformidade com seu Estatuto. 
§ 1º A inscrição da entidade/instituição conveniadas ou não, se dará quando da 
publicação de Edital. 
§ 2º Independente do número de inscrições recebidas, só serão firmados convênios 
cujos Planos de Trabalho aprovados pela Comissão Especial de Análise e Aprovação 
dos Planos de Trabalho, atestam o princípio da economicidade e, em conformidade 
com interesses administrativos do município dentro do limite de dotação orçamentária. 
§ 3º Os dois envelopes deverão ser entregue lacrados na sede da Fundação Esporte, 
Arte e Cultura para a execução em três fases: 
° 1ª Fase: Analise de toda documentação pela Comissão Especial de Avaliação;  



º 2ª Fase: Analise do Plano de Trabalho por categoria pela Comissão de Análise e 
Aprovação após aprovação da 1ª será analisada á 2ª fase; 
º3ª Fase: Execução dos Convênios pela Fundação Esporte, Arte e Cultura. 
 
Da análise e apresentação dos Planos de Trabalho 
Art. 4º - Será criada através da portaria. Comissão Especial de Análise e Aprovação 
de Planos de Trabalho, composta por 3 (três)  membros indicados pelo Diretor da 
Divisão de Esportes e aprovados pelo presidente da Feac, a qual poderá aprovar ou 
rejeitar o Plano de Trabalho com base nos interesses do Esporte da Cidade para 
analisar os Projetos Esportivos apresentados. 
 
Art. 5º - A Comissão Especial de Análise e Aprovação de Planos de Trabalho deverá 
apresentar quando da análise de todos os Planos de Trabalho: 
  

1. Ata individual de Avaliação Técnica de cada Projetos contendo: 
- Identificação 
- Objetivo 
- Discussão e Parecer detalhados do Projeto pela Comissão 
- Valor aprovado do Projeto 
- Assinatura dos membros da Comissão de Análise e Aprovação 
- Fechamento da Ata pelo diretor da Divisão de Esportes, 
 

2. Ata individual de Avaliação Técnica de cada Projeto não aprovado. 
 
Art.6º- Os Planos de Trabalho serão apresentados pela entidade/instituição separados 
por:  
 

a) Apoio financeiro a modalidade esportiva, masculino ou feminino e categoria;  
b) Apoio financeiro para despesas de manutenção dos campos gramados e de 

sua infraestrutura; 
c) Apoio financeiro para despesas com mesários e taxas de arbitragem para 

organização de campeonatos no Município de Franca de Futebol, masculino e 
feminino em todas suas derivações, envolvendo equipes locais e regionais. 

 
CAPITULO III 
 
 
Das obrigações  
 
Art. 6º- São obrigações das Entidades/Instituições conveniadas: 
 

I. Representar a Cidade de Franca nas competições esportivas do 
país e fora dele com suas equipes e atletas principais, indicados, se 
for o caso pela Convenente.  

II. Incentivar a prática esportiva como meio de formação e educação 
da pessoa humana e divulgar a modalidade esportiva no Município 
de Franca; 

III. Participar de campeonatos locais, regionais, estaduais, nacionais e 
internacionais, em todas as faixas etárias, promover além de 
fomentar o esporte e demais atividades previstas e em 
conformidade com o plano de trabalho. 

IV. Apoiar as escolas municipais de Franca na Iniciação Esportiva; 
V. Divulgar em todos os eventos que promover ou participar, como 

também pelos meios de comunicação disponíveis, o convênio 



firmado com a FEAC - Fundação Esporte, Arte e Cultura da 
Prefeitura Municipal de Franca; 

VI. Zelar pelo bem estar dos atletas; 
VII. Zelar pela manutenção dos Próprios Municipais de Franca utilizados 

na consecução do convênio; 
VIII. Responsabilizar-se pela segurança dos eventos de modo a 

proporcionar bem estar e proteção aos atletas e à comunidade; 
IX. Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza tributária, 

trabalhista e previdenciária. 
X. Aplicar os recursos repassados, por força deste instrumento, na 

conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, das metas 
apresentadas na proposta de trabalho; 

XI. Manter atualizada a inscrição contábil específica dos atos e fatos 
relativos à execução deste convênio, para fins de fiscalização, de 
acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;  

XII. Manter cópia fiel de toda documentação contábil da Prestação de 
contas apresentada a FEAC, na sede administrativa da 
entidade/instituição  conveniada, conforme orientação do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo; 

XIII. Submeter-se e facilitar a supervisão e fiscalização da Fundação 
Esporte, Arte e Cultura - FEAC, permitindo-lhe efetuar 
acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelos  técnicos 
profissionais de educação física 

XIV. Cumprir integralmente o Plano de Trabalho; 
XV. Estar em dia com a prestação de contas de recursos anteriormente 

recebidos da Prefeitura Municipal de Franca e FEAC, para que seja 
efetuado o próximo repasse; 

XVI. Não interromper as atividades relacionadas à modalidade esportiva 
para a qual assinou respectivo convênio, mantendo-as ativas 
durante todo o período contratual. 

XVII. Apresentação mensal à FEAC dos relatórios de atividades com 
resultados e metas alcançadas previstas no Plano  de Trabalho 
conforme modelo definido pela Divisão de Esportes. 

XVIII. Inserir as logomarcas da Prefeitura e FEAC em seus uniformes de 
Jogos e Treinamentos, inclusive comissão técnica e auxiliares. As 
logomarcas da Prefeitura e FEAC deverão estar expostas da 
seguinte forma: na parte frontal e posterior do lado direito a 
logomarca da Administração Municipal e do lado esquerdo a 
logomarca da FEAC.  

XIX. Todos os uniformes deveram ter prévia autorização para as 
respectivas confecções. 

XX. A entidade/instituição é responsável pela apresentação dos 
Registros no CREF- Conselho Regional de Educação Física de sua 
equipe técnica quando exigidos em competições oficiais (Jogos 
Regionais, Jogos Abertos e outros); 

XXI. Participar de convocações da Fundação Esporte, Arte e Cultura 
através da Divisão de Esportes, para aferir a qualidade e índice 
técnico de suas equipes e atletas nas modalidades inscritas, através 
de torneios e /ou competições; Cumprir as demais obrigações 
estipulados pelo convênio, Lei Federal 8.666/93 e atos normativos 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
XXI- Atender as convocações da Divisão de Esportes para reuniões técnicas             
de planejamento. 
 



Art. 8º - Quando da contratação de funcionários pela Entidade/Instituição e pagamento 
originados com Recursos Públicos para cargos de nível: Superior, Técnico 
Administrativo e Operacional a entidade/instituição deverá apresentar: 
 

a) Declaração de que os contratados com recursos governamentais não são 
servidores públicos, nem membros da diretoria da entidade/instituição; 

b) Nome dos Funcionários, acompanhado de cópias do Registro em Carteira e 
Livro de Registro; 

c) Comprovante de Nível de Escolaridade;  
d) Valor do Salário; 
e) Descrição das funções e atividades desenvolvidas. 

 
 
§ 1ª – O valor salarial será avaliado através de tabela de Cargos e Salários do 
Ministério do Trabalho e/ou Convenções Coletivas dos Sindicatos das Categorias 
Profissionais, podendo ser aprovado ou não pela Comissão Especial de Análise e 
Aprovação 
 
 
CAPITULO IV 
 
 
Das Penalidades. 
Art. 9º A FEAC- Fundação Esporte, Arte e Cultura, através de seu Presidente poderá 
a qualquer tempo, determinar Suspensão ou Cancelamento dos repasses a 
Entidade/Instituição quando: 
I – Houver descumprimento as disposições da Lei nº 7.998/2014. 
II – Em caso de desrespeito a hierarquia, desacato e /ou não cumprimento deste 
Regulamento determinar inclusive a troca de um membro e/ou toda equipe técnica. 
III – Reprovação das contas dos convênios firmados nos exercícios anteriores pelo 
Tribunal de Contas do estado de São Paulo. 
 
CAPITULO V 
 
Da Celebração, Renovação e Rescisão dos Convênios 
 
Art. 10º - A FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura, expedirá EDITAL para dar 
publicidade às modalidades esportivas, paradesportivas, iniciação, realização, 
manutenção e participação em campeonatos oficiais, Jogos Regionais, Jogos Abertos 
do Interior e outros mais que venham a ser determinados pela FEAC através da 
Divisão de Esportes com o intuito de representar a cidade de FRANCA ou para 
incentivar a prática esportiva em todas as modalidades em que se pretende firmar 
convênio.  
Art 11º - A celebração do Convênio se dará de acordo com o Plano de Trabalho 
analisado e aprovado pela Comissão Especial de Análise e Aprovação dos Planos de 
Trabalho da Divisão de Esportes. 
Art. 12º - Os valores totais dos convênios obedecerão aos limites financeiros 
disciplinados pela Lei Orçamentária. 
Art. 13- A FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura poderá mediante despacho 
fundamentado do Presidente, estabelecer subtetos financeiros para cada 
entidade/instituição ou reduzir o valor da proposta financeira para a sua adequação. 
Art. 14 - A celebração do convênio implica no reconhecimento pela entidade/instituição 
esportiva de todas as obrigações constantes da Lei Municipal n° 7.998/2014 e, 
Regulamento n° X/2015. 
 



CAPITULO VI 
 
Da Prestação de Contas 
 
Art. 15 – Será criada pelo Presidente da FEAC- Fundação Esporte, Arte e Cultura, 
através de portaria, a Comissão Especial de Avaliação, sendo composta por 3 (três) 
membros, para análise de toda documentação e Prestação de Contas. 
 
Art. 16 - A prestação de contas entregue a Comissão Especial de Avaliação da FEAC, 
deverá ser elaborada com rigorosa observância às exigências do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, obedecendo ao art. 116 da Lei Federal 8.666/93 e a 
Instrução Normativa 02/2008 do T. C. E. S. P, constando os seguintes documentos:  
 

I. Ofício de encaminhamento; 
II. Anexo 27 (Inst 02/08 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo);  
III. Anexo 7 (Relatório discriminativo de Despesas) 
IV. Parecer conclusivo; 
V. Extrato Bancário;  
VI. Conciliação Bancária se houver;  
VII. Originais e cópias de documentos comprobatórios, acompanhados de 

cópias dos cheques nominais, transação eletrônica, utilizados para 
efetuação do pagamento (devidamente carimbados e preenchidos com 
recursos públicos); 

VIII. Relatório detalhado das atividades desenvolvidas no período da prestação, 
comparativo ao Plano de Trabalho apresentado; previamente analisado 
pela Divisão de Esportes; 

IX. Controle mensal nominal com freqüência dos alunos/atletas. 
X. Recibo da próxima parcela constando dados bancários da 

Entidade/Instituição. 
XI. Comprovante de aplicação das receitas não utilizadas. 

 
§ 1º- Documentação sujeita a alterações em caso de novas Instruções do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. 
 
§ 2º -Somente serão aceitas Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, Nota Fiscal Eletrônica 
de Serviço – NFS-e, Cupom fiscal, com o CNPJ da entidade/instituição não sendo 
aceito, nota ao consumidor como comprovante de despesas. 
 
§ 3°- Somente serão aceitas ATAS de solicitação de Empenho, em caso de viagem. 
 
§ 4°- Todas as despesas apresentadas deverão vir acompanhadas de justificativas da 
origem dos gastos (refeição, hospedagem, viagens), deverão contar, motivo, nome 
dos beneficiados, tabelas dos campeonatos, etc; 
 
§ 5°- Na Prestação de Contas Final, a entidade/instituição deverá apresentar Relatório 
Comparativo de atividades realizadas com o Plano de Trabalho aprovado do decorrer 
do ano em exercício. 
 
§ 6°- A Fundação Esporte, Arte e Cultura através de seu presidente poderá 
aleatoriamente solicitar das conveniadas microfilmagens de cheques apresentados em 
qualquer Prestação de Contas. 
§ 7°- Os pagamentos serão efetuados até o 5° dia útil e a prestação de contas deverá 
ser entregue até o 25° dia do mês corrente, com exceção dos meses de Janeiro e 
Dezembro, cuja as datas serão previamente divulgadas. 
 



 
CAPÍTULO VII 
Das disposições Gerais 
Art.17° - Não será efetivado novo convênio, quando da Prestação de Contas Final a 
entidade/instituição não tiver entregue toda documentação exigida pela Fundação 
Esporte, Arte e Cultura e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
Art. 18° - Os casos omissos ou não previstos são resolvidos pela FEAC – Fundação 
Esporte, Arte e Cultura, através de seu presidente e legislação complementar 
pertinente. 
 
Art. 19° - O presidente Regulamentado poderá ser substituído por outro, sempre que a 
FEAC -  Fundação Esporte, Arte e Cultura, Arte e Cultura julgar conveniente, em 
conseqüência de alteração na Lei. 
 
Art. 20° - Revoga-se o Regulamento FEAC n° 04 de 03 de Dezembro de 2014. 
 
Art. 21° - Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Franca, 19 de novembro de 2015. 
 
 
 

José Marcos Figueiredo Bertelli 
 

Presidente da FEAC 
 

 
 
 

 

 


