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O beneficiário do Programa Municipal de lncentivo ao Esporte, especiÍicado no quadro em epÍgrafe,

assume as responsabilidades perante a PreÍeitura de Curitiba, conforme as dêterminações do Decreto
1743t2O17 e a Resolução OO1I2O17 da Comissão de lncentivo ao Esporte.

-cLÁusuLl 
pRtMEtRA - DAs RESPoNSABILIDADES FINANcEIRAS

Art.1' O beneÍíciário do PÍogrâma Municipal de lncentivo ao Esporte, especiÍicado no quadro em
epígraÍe, assume as seguintes responsabilidades Íinanceiras perante a PreÍeitura de Curitiba.

§1'Será permitida a utilizaçâo do recurso Íinanceiro para inscrições em competições dentro e fora de
Curitiba. Transporte, hospedagem e alimentação para competiçõês Íora dê Curitiba. Material esportivo
(para pessoa f ísica limitado em 50% do valor aprovado).

§2" Não será permitida a utilização do recurso Íinanceiro para transporte inteÍno (por ex: táxi e vale
transporte), gastos com combustÍvel, comprovanle de pagamento através dê boleto ou comprovante
de depósito, mateÍiais diversos (considerados não-esportivos, como por exemplo, remédios).

§3' Parâ compías e serviços realizados por empresas serão aceitos como documentos Íiscais
somente Notas Fiscais, Notas Fiscais Eletrônicas e Cupom Fiscal. Para inscrição êm competições
serão válidos também recibos da Organizadora com caíimbo do CNPJ da entidade.

Art. 2'O ptazo paÍa entrega do comprovante de conta bancária especíÍica do projeto e do plano de
- gqigagá9 gtualizado encêrra-se êm qZ {ê, março_de 2018. Caso não cumpra este prazo o projeto será

ARQUIVADO por desinteresse

Art 3' Sobre a prestação de contas, o beneÍiciário deverá acessar o MANUAL DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS no site da PreÍeitura de Curitiba, menu Secretaria Municipal do Esporte, LazeÍ e Juventude,
Item lncentivo ao Esporte, opção Manuais e Formulários.

§1o A prestaçáo de contas parcial (Íinanceira, técnica, contrapartida e divulgação) cleverá ser
apresentada de 01 de junho até 30 de ,unho de 2018.

§2" A prestação de contas FINAL (Íinanceira, técnica, contrapartida e diwlgação) deverá ser
apresentada até 10 de dêzembro de 2018.

Art. 4o O beneÍiciário Íica ciente quê se trata de lncentivo ao Esporte e não patrocínio, sendo os
aportes financeiros oriundos de entidade civis sem fins lucrativos, podendo ocorrer atraso ou
cancelamenlo da parcela prevista, o que não impedirá a execução do proiêto.

§1" O beneÍiciário Íica responsável pelo controle dos depósitos realizados êm sua conta corrente,
inÍormando a Coordenação Financeiía, quando existirem irregularidades ou atrasos nos depósitos.
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Art. 5" O pêríodo de execução do proieto ocorrerá de 1' de maíço a 30 de novembro de 2018, sêndo
que o beneÍiciário deverá viabilizar todas as condições para o acompanhamento do proieto, durante e
após o término do mesmo, para emissão do laudo de avaliação técnica.

Art. 6o Para a diwlgaçâo do Município de Curitiba deverá ser acessado o Manual de Comunicação no
site da Prefeitura de Curitiba, menu Secr€taria Municipal do Esporte, Lazer e Juvêntude, mênu
lncentivo ao Esporte, sub-menu Manuais e Formulários.

§.1'O beneÍiciário permitirá o uso de sua imagem para divulgação do Programa Municipal de lncentivo
ao Esporte.

Art. 7o O beneÍiciário cumprirá quatro ações de contrapartida social, conÍormê determinado pelo
^- Departamento do lncentivo ao Esporte, viabilizando o devido acompanhamento, conÍorme a legislação

vigente.

Art. 8" Para Dartini' 7 de )mpetição Íêpresentando outro município, o beneficiário deverá solicitar
autorizaçào a rr ;irte ofício com .iustificativa e com pelo menos 30 dias de antêcedência da
realização da cor, ,âo.

§1" Os beneÍiciários que presentarem outro município em competiÇóes estaduais, nacionais e
internacionais sem a'.!tori:açáo da ClE, perderão o incentivo ao esporte e o processo poderá soÍrer as
sanções conforme determ;na o Decreto 1743fi7.

Curitiba,;iO" l'..-'r: lr iJ\i' de2018.

eeneticiâriolnãsp6nsavet
Assinatura e Nome LegÍvel


