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EDITAL 001/2015 

 

 

EDITAL 01/2015 
PARA SELEÇÃO E CONCESSÃO BOLSA ATLETA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, Estado Bahia, através da Comissão do 

Programa Bolsa Atleta, constituída pela Lei Municipal nº 1372/2015, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará Processo de Inscrição e Seleção de 

atletas e para-atletas residentes no Município, para a Concessão de Bolsa Atleta, 

visando estimular a prática de esporte olímpico, paraolímpicos e outros, como meio de 

promoção social, possibilitando um suporte para o treinamento e participação em 

competições regionais, nacionais e internacionais. 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 - A presente Seleção será regida seguintes normas: 

a) Lei Federal nº 8.666/93; 

b) Lei Municipal nº1372/2015 

c) Decreto Municipal nº 6021/2015 

2. DO OBJETO 

2.1 - Constitui objeto do presente a seleção de atletas e paratletas para concessão de 

“Bolsa Atleta”. 

2.2 - A “Bolsa Atleta” compreende: 

Benefício Financeiro concedido por ato do Chefe do Poder Executivo, após avaliação da 

Comissão do Programa Bolsa Atleta – CPBA, com ao objetivo de fomentar a prática 

esportiva, observada as normas previstas no artigo 6, inciso III e do artigo 9º do 

Decreto Municipal nº 6021/2015 do Programa Municipal Bolsa Atleta.  

3. DA GESTÃO DO PROGRAMA E DO PRECESSO DE SELEÇÃO 

3.1 - A gestão do Programa Bolsa Atleta será feita por intermédio da Secretaria de 

Esporte e Lazer – SEDEL, a Seleção dos Atletas e Paratletas será feita pela Comissão do 

Programa Bolsa Atleta constituída, através da Portaria nº 003/2015. 

3.2 - A Comissão do Programa Bolsa Atleta, fará a Seleção dos Atletas e Paratletas 

conforme definições do Capitulo IV artigos 7º e 8º do Decreto Municipal nº 6021/2015. 

3.3 - A Bolsa Atleta será concedida aos atletas e paratletas, classificados pelo prazo de 

6 (seis) meses, renovável conforme art. 13º da lei 1372/2015 e, ao final deste prazo, o 
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atleta ou paratleta será reavaliado, podendo ser renovada ou não, conforme o seu 

desempenho técnico, analisado pela Comissão do Programa Bolsa Atleta. 

3.4 - A participação do atleta no Programa Bolsa Atleta não constituirá vínculo com a 

Administração Pública Municipal, nem qualquer outra obrigação de natureza 

trabalhista (Art. 5° inciso II, Lei nº 1372/2015). 

3.5. DAS VAGAS  

3.5.1 - O Programa Bolsa Atleta estará disponibilizando vagas para cada categoria e 

modalidade estabelecida na Lei Municipal n°1372/2015 abatendo-se do quantitativo 

original 100(cem) vagas ocupadas pelos atletas selecionados no exercício de 2014 e 

que serão mantidos e estendidos até 250 (duzentos e cinqüenta) vagas no exercício de 

2015. 

3.5.2 - As novas vagas oferecidas para a seleção do exercício de 2015 são os 

quantitativos demonstrados a seguir: 

CATEGORIAS Nº DE VAGAS PARA 2015 

Base I Até 50 

Base II    Até 100 

Atletas de Rendimento Até 100 

TOTAL  Até 250 

 

3.5.3 - Poderão concorrer as vagas definidas no quadro do item 3.5.2 os atletas das 

modalidades esportivas a seguir conforme Art. 2 da Lei 1372/2015: ATLETISMO, 

BASKETBALL, BICICROSS, BOXE, CAPOEIRA, CULTURISMO e MUSCULAÇÃO, FUTEBOL 

AMADOR, GINASTICA RITMICA, HANDEBOL, JIU-JITSU, JUDÔ, KARATÊ, MMA, 

MOTOCICLISMO, NATAÇÃO, RUGBY, SURF,  TAEKWONDO,  TÊNIS, TÊNIS DE MESA, 

VOLEIBOL (QUADRA E PRAIA), XADREZ, SKATE, PATINS, SANDBOARD, MOUNTAIN BIKE, 

FRESCOBOL, FUTEBOL SET, desde que estejam enquadrados aos requisitos descritos no 

Decreto Municipal nº 6021/2015.  

3.6. DOS VALORES 

Os valores da Bolsa-Atleta poderão ser, no máximo, até R$ 350,00 e R$ 500,00 

conforme previsão do Art. 17 incisos II, III da Lei n.° 1372, de 15 de Abril de 2015 assim 

distribuídos: 

QUANTIDADE DE 
ATLETAS CATEGORIA 

VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
DE ATLETAS 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 

VALOR TOTAL  
SEMESTRAL 

Base I R$ 250,00 50 R$12.500,00 R$150.000,00 

Base II    R$ 350,00 100 R$17.500,00 R$210.000,00 

Atletas de Rendimento R$ 500,00 100 R$ 50.000,00 R$600.000,00 

      

VALOR TOTAL  250 R$80.000,00 R$960.000,00 

 

4. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 
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4.1 – As inscrições ocorrerão no período de 20 de Maio de 2015 a 05 de Agosto de 

2015, o Edital, na íntegra, bem como os formulários para inscrição encontram-se 

disponíveis, gratuitamente, na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, situada 

Estádio Armando Oliveira – Av. Comendador Avelar s/n, Verdes Horizontes –Camaçari - 

Ba, CEP 42.801-200, no horário de 8:00 as 17:00h e na internet no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Camaçari:  

4.2 - A seleção dos atletas inscritos será feita, a partir da análise da documentação 

apresentada pelos candidatos, dentro do cronograma.  

ETAPAS DATAS 

INSCRIÇÃO DE ATLETAS PELO SITE OU IN LOCO 20/05/2015 a 05/08/2015 

ANÁLISE DE CADASTRO 07, 10 ,11 e 12 /08/2015 

RESULTADO DA ANÁLISE DO CADASTRO 14/08/2015 

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO -  item 4.1 10 a 11/08/2015 

ANÁLISE, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO  12 a 21/08/2015 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 28/08/2015 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 31/08/2015 

PARECER DO RECURSO * RESULTADO FINAL 01/09/2015 

 

4.3 – Resultado da Seleção será publicado no mural da Secretaria Municipal de Esporte 

e Lazer, na data indicada no item 4.2, no Diário Oficial de Camaçari e no site oficial: 

www.camaçari.ba.gov.br 

4.5. REQUISITOS   

4.5.1 - Os requisitos para a inclusão no Programa seguem o determinado pelo artigo 

4º, da Lei Municipal n° 1372/2015 e o Decreto Municipal nº 6021/2015, assim 

definidos: 

I. Residir no município de Camaçari conforme artigo 1º da lei nº 1372/2015; 

II. Ter participado de competição esportiva em âmbito municipal, estadual nacional ou 

internacional no ano imediatamente anterior em que tiver sido pleiteada a concessão 

da Bolsa-atleta;  

III. Ter autorização dos pais ou responsável, no caso de atleta ou paratleta menor de 

18 (dezoito) anos;  

IV. Apresentar bom desempenho escolar, no caso de atleta ou paratleta menor de 18 

(dezoito) anos, comprovado por meio de boletim escolar; 

V. Não ter sofrido penalidade imposta por Tribunais de Justiça Desportiva, Federação 

ou Confederação das modalidades correspondentes, no último biênio; 

VI. Estar filiado a Federação Baiana, na modalidade de sua atuação esportiva; 
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VII. Comprometer-se a representar o Município de Camaçari em sua modalidade e 

categoria, em competições e eventos promovidos ou considerados de interesse da 

Secretaria de Esporte e Lazer - SEDEL.  

VIII. Apresentar plano anual de participação em competições da modalidade esportiva 

e de preparação ou treinamento, juntando documentação que especifique as 

competições, participações em eventos esportivos ou campeonatos inclusos no 

calendário anual das federações ou entidades equivalentes; 

4.5.2 - Na Ginástica Rítmica o limite mínimo de idade de 12 (doze) anos para concessão 

de Bolsa Atleta conforme artigo 4, do capítulo II inciso I do Decreto Municipal nº 

6021/2015. 

5. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

5.1 - Os interessados deverão entregar, obrigatoriamente dentro do prazo, cópia dos 

documentos abaixo discriminados, que poderão a critério da Comissão, quando da 

avaliação exigir apresentação dos originais. 

a) Requerimento de inscrição (ANEXO I) disponível no site www.camacai.ba.gov.br 

e na Secretaria de Esporte e Lazer, que deverá ser devidamente preenchido e 

assinado; 

b) Cópias legíveis dos documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor, Reservista) 

c) Cópias legíveis do comprovante de residência: o atleta poderá apresentar 

qualquer dos seguintes documentos dos últimos dois anos: conta de luz, de 

água, de telefone fixo (celular pós-pago), conta de condomínio ou recibo de 

quitação destes documentos emitido pelo órgão competente, carnê do IPTU ou 

contrato de locação autenticado em cartório. No caso do atleta residir em 

imóvel de terceiros sem comprovação dos documentos exigidos poderá 

apresentar declaração (ANEXO II) reconhecida em cartório, emitida pelo 

proprietário do imóvel, informando o período da moradia e anexando cópia do 

documento original comprobatório de residência do proprietário.   

d) Declaração atualizada assinada e carimbada pelo presidente da Confederação 

e/ou Federação atestando a filiação do candidato e fazendo sua recomendação 

para o certame, informando ainda o seu ranqueamento; (ANEXO IV) 

 

e) Documentação comprobatória dos resultados conquistados nas competições, 

emitidos pelas entidades promotoras, tais como: boletins de competições, 

súmula ou ata das competições, declaração da Federação correspondente aos 

certificados dos títulos; 

 

f) Em se tratando de candidato com menos de 18 (dezoito) anos de idade, além 

dos documentos acima e da autorização do pai ou responsável, deverá 

apresentar ainda comprovante de matrícula e frequência escolar de ensino 
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público ou privado cópia da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoas 

Físicas – CPF do responsável. (ANEXO V) 

 

g) Declaração do candidato ou do seu responsável de conhecer todas as regras da 

seleção. (ANEXO III) 

5.2 - A seleção dos candidatos à bolsa do referido programa de que se trata este Edital 

é processada a partir da análise da Ficha de Cadastro e da documentação apresentada 

pelo interessado no prazo e local previstos neste Edital. 

5.3 - Não serão aceitas inscrições feitas fora do prazo ou horário estabelecido no item 

4.2 deste Edital. 

5.4 - O preenchimento e a instrução da Ficha de Inscrição de análise para Bolsas do 

programa supõem, respectivamente, completar os campos previstos com informações 

verídicas e cabais, e incluir cópias legíveis comprovadas de todos os documentos 

listados neste Edital.  

5.5 - A documentação será de total responsabilidade do candidato. Havendo qualquer 

irregularidade nos documentos apresentados e/ou ausência de algum documento 

exigido no presente Edital, o candidato será considerado inabilitado pela Comissão do 

Projeto Bolsa Atleta; 

5.6 - A documentação exigida no presente Edital deverá ser entregue em envelope 

tamanho ofício A4 previamente identificado e lacrado com nome completo, 

modalidade e categoria pretendida. 

6. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA  

6.1 - A análise da documentação apresentada pelos candidatos será realizada pela 

Comissão do Programa Bolsa – Atleta, com base nas informações contidas na Ficha 

Sócio Econômica, requerimento, declaração do candidato de conhecer todas as regras, 

ficha técnica e declaração de filiação da Federação.  

6.2 - O resultado da análise da documentação apresentada será divulgado na sede da 

Secretaria de Esporte e Lazer- SEDEL, no site oficial e na sede da Prefeitura, na 

seguinte data: 17/08/2015. 

7. DO JULGAMENTO, DA CLASSIFICAÇÃO, DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E 

DO ATO DE CONCESSÃO. 

7.1 - A Comissão do Programa Bolsa-atleta se reunirá para julgamento dos candidatos 

pré-aprovados, atribuindo-lhes classificação em conformidade com o desempenho 

técnico do ano de 2014, avaliação de condições físicas, currículo esportivo, índice ou 

posição ocupada no ranking. 

7.2 - O resultado da seleção será publicado em órgão oficial de publicação municipal, 

bem como, nos órgãos da Administração Pública, além de ficar disponível no site da 

Prefeitura Municipal de Camaçari – BA. 
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8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 - É de inteira responsabilidade do candidato e/ou do seu responsável legal: 

a) Preencher correta e integralmente a Ficha de Inscrição de cadastro do Bolsa-Atleta, 

bem como, apresentar a documentação comprobatória segundo relação de 

documentos constante neste Edital, observando as formas, os prazos e os locais 

estabelecidos. A falta de informação e/ou de qualquer documento solicitado e 

necessário para a análise do pedido implica em eliminação do candidato do presente 

processo. 

b) Observar e cumprir os prazos, os critérios e as normas estabelecidas pela Prefeitura 

Municipal de Camaçari. 

8.1.2 - O atleta ou paratleta aprovado no Programa Bolsa Atleta deverá abrir conta-

corrente específica para recebimento da bolsa no Banco do Brasil ou Caixa Econômica. 

8.1.3 - A conta-corrente específica deverá ser usada única e exclusivamente para 

movimentação dos recursos da bolsa recebida pelo atleta ou paratleta, bem como a 

prestação de contas será feita de acordo com artigo 13 do Decreto Municipal nº 

6021/2015,  sendo assim será feita no primeiro trimestre e ao final do programa. 

8.1.4 - Caso haja alguma modalidade que não pleiteei neste certame as vagas 

disponíveis, a comissão fará o remanejamento das vagas para atendimento das 

demandas de qualquer outra modalidade. 

8.1.5 - Fica assegurado os 10% das vagas para paratletas, conforme descrito no 

Capítulo II, Artigo 5 e no Capitulo IV, Artigo 7, Parágrafo Primeiro do Decreto Municipal 

nº 051/2015. 

 8.1.6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Programa Bolsa Atleta. 

 

CAMAÇARI – BA, 20 de maio de 2015 

 

Comissão do Programa Bolsa Atleta 
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ANEXO I  

 

 
 

 

CADASTRO BOLSA-ATLETA 
Ano 2015 

 
Modalidade:_______________________ 

DADOS PESSOAIS: 
 

Nome:_________________________________________________________ 

Data de nascimento ___ /___ /____ Sexo: M(   )  F(   )  

Naturalidade:_______________________ Estado:_______ 

Nacionalidade:_________________ R.G:________________ Órgão 

Expedidor:___Estado:____   C.P.F.__________________ 

Escolaridade: (   ) Fundamental   (   ) Ensino Médio   (   ) Superior. Cursando: ______ 

Título de Eleitor:__________________________ zona_____ seção: ______________  

Email:_______________________________________________________________ 

Nº. de integrantes na família:______ Renda Familiar Per capita: 

R$_______________(soma de todos os rendimentos recebidos no mês, dividido pelo 

número de integrantes na família) 

FILIAÇAO E/OU RESPONSÁVEL: 

Pai:__________________________________________________________________ 

Mãe:_________________________________________________________________ 

Responsável:__________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________ Nº._________ 

Complemento:__________________________ Estado:______ 

CEP:___________________  Tel. Residencial_________________  

Tel. Comercial__________________ Celular:_______________ 

 

Banco: ________________________________________________ 
Agencia:_______________________________________________ 
Conta Corrente:_________________________________________ 
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FILIAÇÃO ESPORTIVA: 

Associação: 

Clube: 

Federação: 

Confederação: 

 

TEMPO DE ATUAÇÃO ESPORTIVA:            TRABALHO:  

anos  (   )Sim     (   ) Não   Qual: 

  (   )Matutino – Horário 

  (   )Vespertino – Horário  

  (   )Noturno – Horário  

 

Local de Trabalho: 

Rua:  Nº: 

Bairro: CEP: 

Cidade: Telefone: 

 

LOCAL EM QUE TREINOU E TREINA:  

2010: 

2011: 

2012: 

2013: 

2014: 

2015: 

 

TÉCNICO: 

Nome: 

Telefone: 

E-mail: 
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PRINCIPAIS RESULTADOS: 

2010: 

2011: 

2012: 

2013: 

2014: 

2015: 

 
CRONOGRAMA DE COMPETIÇÕES PARA ESTE ANO: 

Mês Evento Local: 

Janeiro   

Fevereiro   

Março    

Abril   

Maio   

Junho   

Julho   

Agosto   

Setembro   

Outubro   

Novembro   

Dezembro    

 

ROTINA DE TREINOS: 

Dia Atividade Horário Tempo 

2ªFeira    

3ªFeira    

4ªFeira    

5ªFeira    

6ªFeira    

Sábado    

Domingo    
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DADOS RELACIONADOS À SAÚDE  

Este atleta teve ou tem uma destas doenças? Quando sim assinale ao lado: 

Caxumba: (  )      Rubéola: (   )      Sarampo: (   )      Catapora: (   )      Hepatite: (   ) 

Meningite: (   )    Bronquite: (   )  Tuberculose: (   )      Pneumonia: (   ) Sinusite: (   )      

Epilepsia: (   )       

Outra: (   )      Qual:____________________________ 

Toma medicação: Sim (   ) Não(   ) Qual?______________________________________ 

Tipo Sanguíneo: _________________ Peso: ___________ Altura: ____________ 

 

AUTORIZO o uso de imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, 

para ser utilizada em campanhas promocionais e institucional, pela Secretária de 

Esporte e Lazer – SEDEL 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. Por esta ser a expressão da própria vontade declaro que 

autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos 

conexos à minha imagem ou a qualquer outro. 

Autorizo meu (minha) filho (a) acima identificado a participar da Bolsa Atleta e também 

responsabilizo-me por todas as informações contidas neste documento. 

_________________________________________ 

Assinatura do Responsável e data 

        

 

 

Eu,________________________________________________, portador do RG:_______________ 

CPF:__________________ responsabilizo-me por todas as informações contidas neste 

documento. 

_________________________________________ 

Assinatura do Responsável e data 

        

Neste termos, pede deferimento. 

Camaçari/BA _____ de _______________de 2015. 

 

_______________________ 
Assinatura do atleta 
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ANEXO II  

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, ___________________________________________, portador (a) do RG nº 

____________________, expedido pelo _______________, inscrito(a) no CPF nº 

_____________________, Titulo de Eleitor nº____________________, 

zona_______________, seção_______________, DECLARO para os devidos fins de 

comprovação de residência, sob as penas da Lei (art. 2º da Lei Federal 7.115/83), que o 

Sr.(a)__________________________________, portador(a) do RG nº ________________, 

expedido pelo _______________ e inscrito no CPF sob o nº ___________________, é 

residente e domiciliado em minha propriedade situada à Rua 

_________________________, nº ______, bairro ___________________, em Camaçari, 

desde de __________(mês) de _______ (ano). 

Declara ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na 

sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou 

fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 

ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente 

relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o 

documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) 

anos, se o documento é particular.” 

 

                                       _____________________________ 
                                                                     (assinatura) 

Firma reconhecida em cartório 

 

Camaçari/BA____ de _______________de 2015. 

 

Atenção: anexar cópia do documento original comprobatório de residência do declarante 

(conta de AGUA, ENERGIA, IPTU). 
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ANEXO III  

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

À 

Prefeitura de Municipal de Camaçari 

A/C: Comissão do Bolsa Atleta  

 

Eu, _________________________________________________ desportista na 

modalidade __________________________, através da presente, declara para os 

devidos fins, que tenho pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as 

informações, das condições impostas para aquisição do beneficio. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

 

Camaçari,  _______ de _____________ de 20__. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

[Assinatura] 
[modalidade] 

RG: 
CPF: 
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ANEXO IV 

 

TERMO DE RECOMENDAÇÃO TÉCNICA E FEDERATIVA/CONFEDERATIVA 

 

Camaçari, _____ de _______________de 2015. 

 

À 

Comissão do Programa Bolsa Atleta. 

Senhores membros, 

Eu, _____________________________________________, CREF nº.__________ 

técnico da modalidade ________________________________, ou a entidade (Papel 

Timbrado)____________________________ CNPJ nº _______________________, 

com Certificado de Registro do Conselho Municipal de Esporte de Camaçari nº 

_______, informo que recomendo o (a) atleta _____________________________, 

portador do RG:________________, para o beneficio de Bolsa Atleta na categoria:  

(   ) Atleta de Base I           (   ) Atleta de Base II     (   ) Atleta de Rendimento 

de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 1372/2015 e Decreto Municipal nº 

6021/2015. 

 

Principal resultado que qualifica o atleta no ano 2014:_________________________ 

____________________  

Nome do técnico (carimbo) 

 

Ou 

____________________  

Nome do Presidente (carimbo) 
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ANEXO V 

 

 TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS E DE USO DE IMAGEM 

(PARA MENORES DE DEZOITO ANOS) 

 

Eu ________________________________, Carteira de Identidade nº 

_______________, Órgão Emissor: _______, CPF nº_______________ responsável 

legal, na qualidade de _____________ (pai, mãe ou tutor), do menor 

_______________________________________________________________, Carteira 

de Identidade nº _____________, Órgão Emissor _______, nascido (a) em _____ de 

________do ano de _________, AUTORIZO meu filho a participar do Programa Bolsa 

Atleta e utilizar a imagem e voz dele em todo e qualquer material entre fotos e 

documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucional, pela 

Secretaria de Esporte e Lazer - SEDEL para serem essas destinadas à divulgação 

pública. 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.  

 

_________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

 

 

 

Camaçari, _____ de _______________de 2015. 


