
 
 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAR AUXÍLIO ATLETA 

(Conforme Lei Municipal n. 4817, de 23 de novembro de 2021) 
 

* Todos os documentos obrigatórios deverão ser digitalizados e inseridos no respectivo campo. 
 

(   ) 

*Requerimento de solicitação do Auxílio com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias e máxima 

de 90 (noventa) dias da data prevista para o início da competição. 

Requerimento Individual Anexo I e Requerimento de Equipe – Anexo II 

(   ) *Cópia dos documentos de identidade: RG, CPF e/ou CNH; 

(   ) 

*Termo de Autorização dos pais ou responsáveis, no caso de atleta menor de 18 anos (dezoito anos;) Anexo 

III 

(    ) 

Currículo esportivo do atleta, contemplando as participações em competições e conquistas mais expressivos 

dos últimos 12 (doze) meses, limitada a listagem em até 10 (dez) principais competições com os respectivos 

materiais que comprovem a colocação e nível da competição. 

Requerimento Individual Anexo I e Requerimento de Equipe – Anexo II 

(    ) 

* Termo de Compromisso e Autorização de Imagem e divulgação – Anexo IV - De acordo com o art. 14 da Lei 

4817/2021. 

(   ) 
Material de comprovação da competição pleiteada, que informe a data e local de realização, que se dará por 

meio de flyers, banners, carta, convite, dentre outros. Requerimento Individual Anexo I e Requerimento de 

Equipe – Anexo II 

(   ) 
*Cópia comprovante de residência no município, emitido há mais de um ano; 

(   ) 
* Cópia do Boletim do ano letivo atual ou declaração de Instituição de ensino regular para atletas menores 

de 16 (dezesseis) anos; 

(   ) *Certidão Criminal Negativa; 

(   ) 

Dados da conta bancária para depósito do auxílio financeiro em nome do atleta ou responsável legal, quando 

menor(preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal) 

Requerimento Individual Anexo I e Requerimento de Equipe – Anexo II 

  

       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

(Conforme Lei Municipal n. 4817, de 23 de novembro de 2021) 

Os documentos comprobatórios destinados a prestação de contas, deverão ser preenchidos, impressos, assinados e 
entregue a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em até 03( três) dias úteis após o término da competição. 

 

(   ) Formulário de Prestação de Contas, Anexo V 



(   ) 

Notas Fiscais ou Cupons Fiscais, emitidas em nome da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, 

que comprovem as despesas, com CNPJ do emissor e descrição dos produtos, devendo ser coladas em 

papel sulfite A4, sem sobreposição de uns sobre outros, separados por tipo de despesas e em ordem 

cronológica (Anexo VI) e anexadas ao Formulário de Prestação de Contas. 

(   )  Relatório referente aos resultados da competição esportiva (Anexo VII). 

 


