TF,IiMO I)E APOSTTLAMENTO

S€cretaria d€ Estado do Esporte, Lazer

SE',I NI]II TERI'IO .]E APOS:'ILAMEN IO AO CONI RAIO 4ii20I7 CPl-/AI,.tr \ tll 5l (El rBl(\M(rF\ qDoDl Al cuo):..PoRl\llRVflJI,,
.\\t ("., L\RIqD\IO: C,r.çÀU. I CIVPkI \ \ ulrv r O\: lRr ÇÔl 5l
" OC-I,ÇCES .TDA P{&A A PRES'IAÇÀO DD SER\TIC'OS.
[.oÍn tül.ro ro § 8", arl 65, (ia Lei 8 666/93 . o ES{/DO DI- ALÀGOAS.
l.ssoa jüriili(a de Direito Público IntlJmo, por inteÍmédro da Secretariâ de
Estado dâ Educeçào, órgào da AdminisiÍâÇào Direta. inscrita no CNPJ sob o n"
ll20i).218r0t01-79. :stabclecica na Àv. Fernandcs Lima s/rf - CEPA - IraÍol
.j.rj.,ru,.l r.'(.rrdddnelo5r \e,'rc.dr,olrrSf I I alA\O B \RBÔ\A Uq SII V\
brasrhilo. rcs dcntc njsta capitâl. rnscrilo no CPFIMF sob o n' 296.6111 7,ll-51 -

,lESCI,\ll apcstilar a clausula quarta do referido contÍato, celebrado conl a GRN{
aonsl-uçaÉs e Locâçtcs i.IllA- rnscrita no CNPJ sob o n" 20 165 0,ll/0001-89 c
.rlalr:lecida na Ruâ ( olnendadcr Paltncira, 593. Farol, em Maceió/^L. no tennô
:.

. I \I \I I \ QU \ ('] \. DU IAC \U ORCA\Ir \1ÀRIA
I ).i despesas decJrÍenLes drsta contÍataçâo estào progranadas em

dolaçào

iÍÇânreniariâ própria da SecÍelariÂ de Flducação- para ,)xercicio dc 2019, na
,: assilicacào abaixo.

i. despesa seri efetuada atrrvés do Programa de Trrbalhú l2 368 0203 3488 00C{l
Rclonrà. P.ccupcrr,çào c Ad:qüaçâo dc Unrdades Escolares dâ Ed tsásica
ElErn.nlo dc Desp€sa 4..1.ç105l9l Obras e Instalaçôes /'ObÍas em Andamento
de lle15 d: Uio Fspecial. P O: 00tr,{49 - Refonna, Recupôraçâo e AdcquaÇào dc
'i Es co Ensino Médro, LocaLzaiào 201 - /todo [,stado. ]ronte 0113 fundeb. do
-

fsl\Bt Il-cEosPRor fDl\41 \lu\PAR\\ol ICJ',lqÇ\ul)l P\\\A,,1 \4
CTITI A- \ÀCIO\AÍ F I\ ILRNA(.IU\ \I IfuA\\IORII RI )DOVJ,\RIO
I

APOIO PARA E\TNTO DE EN]ID.AI]E I]SPOI{TIVA E PARA]]ESPORTIVA
( r rV \l-UF NO I \'l ADr ) DF ql
\\ I RFPkI \t\T\\ Àn \cr lo\ \.
^uo
ESPORTE EM ALAGOAS,
PARA O DESINVOLVIMTN-IO DO

A SECRETÁRIA DE I-:Sl ADO Do I]SPORTF,.I,AZER E JUVENTUDE - SELAJ.
no uso das atribuições que lhes são confeÍidas por lei- constitnlcs nos a(igos 213 c
21.{ da Constituição Esladual, e tendo enl \,ista o que o que dispôe a i ei Delegada
n'46 dc 3l dc março de 2015, e

CONSIDERANDO â nEcessjdadc dc rcgulamentaÍ requisitos administrati\os

JOSE LUCIANO BARBOSA DA S]I-VÀ
I: IADO DA LDI. L,q.t À()

)LC,{L 1ÁfuU DL

EXTR,\TO I)O CONTRATO

N" SEDT]C

OI2i2OI9

pRo( liSliO TiDMINIS'IRTIIIVO N'.r 1800-002652/2019 - SEDIIC
iitlNI)Al\'ÍENl AÇÀC,: LeiFederal n" 8 666/1993.l-ei n" l0 520/2002. Lel Fsdcral

- Códifjo de Delêsâ do Consumidor.

LON-RATAN-TE: O Estado de Alagoas. por rnreflnédio da ShCREIARIA DE
i1STADO I)A EDUC,\ÇÀO. inscrita no CNPJ sob o n' 12.200.2111/'0001-79 L
frm s.dc na ?\'v Fcrnandes Lima,s/n" Farol, representado pelo SecÍetário de EJiâdo ..a Lduc.rçào, SÍ José l-uc ano Barbosâ dâ Sjlva, inlcrito no CPF sob o n"
6111

71,1-j

e

aércÀ transporlc rodoviáno e âpoio para eventos esportivos, onde deverão ser
obrgatonamcnt€ scguidas-

RESOLIEr

C^PÍTUI,O I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

NÍacero.26 dc Junho dc 201!

196

Juventude -

POR],\RI^ N' 29/20r9-ais

{rrçarDenio Vigente.

8 078i 1990

e

SELAJ

estabelecer orientaçôes riormativas e procedimentais para solicitaçào dE passagcnr

?rogí:rnra de 1iâbalho:

rl

Diário Oficial
Estado de Alagoas

Edição Eletrônica Ceftmcada Digitahnente
conforme LEI Nô 7 .39112012

Maceió - segunda-feira
8 de julh,o de 2019

rSiE

j

t ON''RAT.{DA: Emrresa G^I.,\XY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME.
uscrila no C),IPJ sob o n' 26 8:1,+ 426/0001-53 c eslabelecida na Rua da Glória.
-j58. 1' ânCar. Clâpelii:ha. Sdvador,BA. rcpresentada pelo seu represenranre legi.l.
Sr E]roc [:rarrcisco doi San.os Filho. inscrito no CPF sob o n" 7 I 6 063 94i-68
( it-SlOR ll0 CON'tlLdfO: Ricardo Lisboa NÍartins
- Superintendente de Politi:rs liluca.iofais - \'lat. N'9 864 805-5
(TBJLIO DO aONTRATO O obtero do presenre Tenno d( Conrraro úaâquisiÇáo
,Ja perr card, paÍa atendimento ao C-TEC Profuncionário. vrsando dar atôndimemo
r:i ne.cssidadtjs veriÍiradas no ánbrto desta SEDUC, medianl€ Dispensa dc Licila,
;io eir razào do valor, conlbrma inc II do an. 24 da lei 8ôb6/1993- e na proposta
11:lr \';^ncedora os quiris integraln este instrunlento. independeíte de ranscriçãc.
-l,Al.r. DE ASSL.N,ATIIRA DO CONTR.ATO: 05 de.iulho de 2019
:RI.7O DE IIGÉNC]A DO CCNTRATO:
^ sie lermo d: Conlrirb lcm prirzo de vjgência até 3l dc dczembro do corÍente
aio. Loniados da data de publicacào do extrato conlratlral no DiáÍio Oficial do
:stado- a faÍrr de quando ar obrigações assumidas pel partes serào exlgiveis.
s:rclo proÍogável na -irma do aft 57.§ I'. da Lei n" 8 666. de 1993
1.Al-( )R DO (lONTIt \TO O pr3senle Termo de Conrrato é de R$ 6 270.00 (Seij
rlril. drzcnios e seienti rsais).
ORICIIIÍ DOS RECI. RSOS: Programa de Trabalho 12.122 0203 2389 0000 Mar1ut. dx Ativ. AdministÍariva\ e Pedaeógicas dâ Educação. Elemento de DespesÀ:
q0.32.ú.1 Nlateri{- bem ou Serv P Distrib Graluilr/ Vatcrial Educâcional e
-1.3
I r.rllurâ1. ]r.O: 0002:9 l4arut. cas Aüv. AdrninisÍativas . Pedagógicas dà Educaçlo l-ocaliza;ào 210 - Todo Esrado.l:onte 0lI3 - lundcb do Orçamenro Vigente.
Sigr.arárics: Cs repres:nuntcs arlma crtâdos

.,I { PI I,,.PJ \ADVI\i5']R \T VADOCCBI\I
O5 D]: ]LI]-HO DE 2019,

TT5IDUC,f\ÍV\CI ÍO.\I'

ROBERIO JOSÉ] DOS SANTOS
Reslonsá!el pela Resenha

AÍ.1'

- Os apoios concedidos pela Secretaria do Espoft€. Lazer s Juvcnturle
ocorrerão através de solicitaçôes de Organização Social As entidad,-s
interessadas deverào eslaÍ de acordo com o disposto nesle Portaria

- SELAI

ArL2'

- As

entidades d"-vcrào rcalizar cadastro próvio para obtercm

o

apoio c/ou cooperação de qualquer natureza O cadastro deverá seÍ reallzado nâ
Supcrintcndência ds EsporÍe, Lazer, Rendimento e Inclusão SociaL - SUPELIS.
da Serretaria do Esporle Lazer e Jr.lvEntude - SELAJ. acompanhado dos seguintes
documentos:

a)
b)
c)

Cópia aurenticada do Estatutot
Cópia autenticada do CNPJ:
Cópia aurcÍlicada da Ara ds Nom€ação dâ DiretoÍia e do Cons"-lho
Fis.al atual com firma reconhecida do Presrdenie ou DiÍetor:
d)
Cópia do R(i e comprovanle de residêucia dos mcmbros da drretoÍia
(I'rssidcntc c Vic€-Presidente or,r Diretor e Vice-Dtrelor),
eJ
Câlend&ro espoíivo atualizado (soniente para as lrederaÇões);
Cópia das ceÍrdões de regularidade fiscal: I:GIS, SEFAZ. Trabalhista
fl
Receita Federal e

Prefel

ra MunicipâI.

l" - A apresentaçào dos documentos relacionados neste ar(igo
obÍigatória e a falta de qualquer um deles ense.]ará o indelerinlento do cadastro.
PaÍágrafo

ú

Pârágrafo 2" - A documentação apresentada é de inleira responsabrlidade das
entidadcs. sujeitando-se civil, criminal c adnuristrativam€nte por suaveracidade.

l" - lica sob a responsabilidade das cntrdadEs qus obtiverem cadastro
ra Secremria do Esportc, Lazer e Juventude - SILAJ, matl(crcm arualrzadas as
Púágrafo

informações requeridas no arl 2"
ParágÍal'o 4'- O cadÍLÍro preliminar daentidade na SELAJ
para análise da solicitação de Âpoio

é

rcquisito condicionante

iI
\\\q( it Nl AfRf

CAPÍTULO
DA

\Ol lr l'l Á! {o bt
t

P

c

I

ld{NsPuRt L RoDoVlÀRlo

3'- As solcitaçôes de passageos âúrcas dcv€rào ser realizadas conli)rmc as
orienrações daRESOLL'ÇÀO NOR]\ÍATM - N" RNP - 00i/',2009, daAgôncia de
Art.

Modernização da Gestâo de Processos - AMGES[,. que estabelece proccdim€ntos
à emhsâo de passagens.

r.lativos

Parágrâlo 1' - A passagem aérea nacjo al devcrá sÕr soliÇitada poÍ meio do Ternro
de Solicitação de Pâssagem prcvista na RNP - 005/2019 (Ane\o TI). disponilcl no
sitio eletrônico:,$:-r"..!,r:,set4 co!l]-br,

Diário oficial
Estado de Alagoas

2' - A passagem aérea intemaçronal deverá ser solicitada por meio
do Termo de Solicitação de Passagem prevista na RNP - 005/2019 (Anexo III).
disponivel no sitio eletrônico: !Itô!sgl_LÇO$.bI;
PuàgtaÍo

PârágÍafo 3"

Maceió - segunda-feira
E de julho de 2019

Ediçào EIetrônica Certifi cada Digitalmente
conforme LEI N' 7 .39112012

- O úâÍrsporte rodoviário

dev€Íá ser solicitado mediante oflcio

dirccionado à gestora da past4 detalhando: a) dados da entidade solicitante (nome,
endcÍeço, contato teleiônico, e-mail); b) objetivo da viagem; c) datE hora e local
de paÍida; d) datq hora e local de regrcsso; c) Íelaçào com as informações de cada
passageiro (nome completo e documento de identidade).
Piuágrafo 4'-As solicitações, dc passagem aerea e tÍansporte rodoviiírio, deveÍão
ser acompaúados das seguintes documentaÇões:

a

Histórico esportivo do (a) arleta ou da equipe solicitante €m papel
timbrado da entidade, assiflado pelo seu representante legai, contendo todas as
int-ormações sobÍe o adet4 a categoria, a prova, â fai\a ôtári4 o peso, a solocaçâo
c outras informações r€levantes das competições que paÍicipou no ú1timo aío;
Cópiaou foldeÍ correspondente ao evÊnlo (período,local, confederaçào/
federaçào realizador4 instituições quc apoiam - MinistéÍio, Comitê Olímpico
tsrasileiÍo, Comitê Olímpico Intemacionô|. etc);

Àrt.

ll

Após aemissão do bilhete depassagem e/ou locaçãc

-

Carta convite da instituiçâo pÍomotoÍa do evento (quando for o caso);
AprsscntaÍ documento comprcbatóÍio de inscrição no evmto;

e.

ApÍesentar plancjamento espoÍtivo anuâl ontendo cronogÍama de
preparação e competiçào. objetivos. metas e calendário dâs participaçõ€s pÍcvistas
paÍa o ano:
Cópia de documento d€ identidade do(s) pâssageiro(s);

i
g.

CPF (CadastÍo de Pessoa Fisica do MiristéÍio da Fâzenda) do(s)

passageiro(s):

hi.

CompÍovante de residência do(s) passâgeiro(s);
Ceftidões de regulaÍidade fiscal da entidade.

te rrostr

{

AÍ.

12

-

Sc

howeÍ impossibilidad., desistência ou alteÍação da data da viagetn

deverá informar a SELAJ e execular os seguintes procedimentos:

a.

Em câsos excepcionais. deveÍá justincar à SELAJ sua iesistênc:a

alraves de coÍrcspondência expos itiva de seus motivos e restituir o yalor aos cofri:s

públicos (se for o caso)t

b.

Pod€rá mudar seü horário de voo d:sde que âÍque com

o ôrus

aa

rcmaÍcaçâo e deverá informar e comprovaÍ à SEL,AJ.

cAPiTULo

v

DoS R!LATÓRIOS E PRESTAÇÔFS DL CONTAS
DE I'IAGENS E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

Aí.

13 -

O

praz o para pÍestaçâo de contas será de 05

(cinm , dias út-'is após

a dar a

de retomo da viagem e/ou rcalização do evenlo esportivo apoiado pela Secretari.r.

C

beneficirírio deverá

protocol sua prestaçâo de conta-! na sede da SELAI.

,nediante a segujnte documentaçâo:

âl

Termo padrào de prestâçáo dc contas da passagcm', da fcsoluçào
normativa 005/2009- Ànexo V disponivel no sitio \]{u-srl4púr: (sc lin'
l»-§sagem):

b)

Cartões de embarque de ida e voltâ (s(: Íbr passagcm):

Cópia da inscriçào do evento;

CAPÍTULo III
DA SoLICITAÇÀo DE Apoto A

transporle

havendo despesas adicionais será de respoísabilidade dâ entidade solicilâÍlt(:.

b.

d.

de

3;9r

EwNTos EspoRTlvos

d)

Relatório contendo fotos do (s) beneíiciádo (s) durânte a comtretiçà(
exibindo logomaÍca do Govemo do Estado de Alagoas, inclusive ,o pódio laso o

Aí.

mesmo

Apr€sentâÍ boletim gcrâl com a classificação ou rcsultado obt do

râ

Aí

compeiição e alteração do rankiíg refeÍente aos mesmos:
OutÍos documentos que comprovem a pârticipâçào do (a) atl':tâ

ío

4" - As solicitações de apoio â eventos espoÍtivos deverâo ser realizadas por
entidades espoÍivas com sede no Estado de Alagoas;

5' - As solicÍações deverão ser por meio d€ oÍicio dirccionado à g€stora da
pastA contendo, obrigaloriamente:

teúa sido pÍei.,iâdo;

ei
Í)

a)

Dados completos da entidade que requer o apoio âo evento, assinado
pelo responsável legal;
b)
Nome. teletbíe e e-mâil do rcsponsável pela organizaçâo do evento:
c)
Apresentâção dc Projeto com .justificadva. objctivo gerâl, objetivos
especificos. mctodologiÀ contrâpartida. prcvisão de início e fim da concl sâo
das ctapas ou fases prcgramadas. público alvo, rndicadores de acompanhamcnlo,
númcro de beneficiados, melas a seÍem atingidas, parcôrias. detâlham€nto dos
custos, t'orma de divulgaçâo do projeto, datA local e hora de Íealizaçâo do evento.

Dos pRAzos

CAPÍTULo
E

Iv

ao benefi

iiáÍii),

à imputação das sânções administrativas previstari na legislzção vigente. ficrmdo

iostituiÇâo solicitânte, impedida de receber novo l)eneÍicio pelo ano

í

sor.ntc;

PàÍágrafo 2'- A entidade deverá apresentar a prestação de contâs. em 02 (duârir
vias, servindouma delas como recibo de protocolo.

3'-

A não prestação de contas dos apoios prcstados pela SaLAI.
resultarão no indefôrifienio d€ pedidos futuÍos iúe que as contas Jcvidas scjarn
Paragralõ

coNDIÇôEs pARÂ solrcrrAc. Ào

Aí.

6" - As solicitações constantes nos aíigos a.teriores deverão ser protocoladas
na Secreaâriâ de Estado do Espone, Lazcr e Juventude - SELAI. Aveíida Siqueira
Canrpos. s/n (Estádio Rei Pelé). Trapichc da Barra. Maceió/AI-, no horário das 8h
às l2h, de segunda a sextâ-lbira. telefone para contânto (82) 3315 2802. com o
mínimo de ântecedôncia de

a)
b)
c)
d)

PaÍágrafo 1'- O descümprimento do disposto nesto artigo acaÍretará

30 (trinaa) dias - Passagem aérea paÍâ competiÇões nacionars;
60 (sessenta) dias - Passâgem aerea para competições intemacionaisi
rÍ5 (quarenta e cinco) dias - Transporte lerrestrc:
45 {quârenta e cinco) dias - Apoio a Eventos Esportivos

prestadas e apÍovadas.

Püágrafo 4"

- CúeÍá

pedido dc reconsideraçâo no pÍazo de 05 (cinco diar;l

contados da notificação da aplicaçâo da penâlidade.

cAPiTULo

vI

DAS DISPoSIÇÕES FINAIS

Art.

14

- Os

casos omissos serão decididos pela Secretifuiâ do EsiortD. LâzcÍ e

Jwentude - SÉLAJ.
7" - A entidade sol icitante- caso já lenha sido benefi ciada dcvc estar adimplente
quânto à prestaçâo de contas dc passagem aérea ou trânsportc tcÍ€str€ outroÍa

Art.

concedida.

8'-

Art.

I 5 - O descumprimento das orientações conslantes nessa PortaÍia implicará no
indcícrimento da solic,. içào pretendidâ.

Os pedidos dc passagens realizados pelas entidades. só serào aceitos caso a

^ít.
tenhaseu sistema de rânking oficial. com âcesso público
cnlidade

e com

divulBaçâo

An.

16

- Com a publicaçào

destâ

poÍari4 fic3m revogadas as ponarias de Ir"

036/20t 5, 089120 15 e 023/2016.

9'- Só serão aceitos pedidos de passagens pàra atletas ranqueados, registrados
^rt. umaentidade esportiva ou paradesportiva, que disputarão competições oficiais.
cm
No caso das moda[dades coletivas, a entrdadc deverá informar a posição ocupâda
pcla equipe nas últimas competições disputadas.
.{r1 l0 o protocolo da solicitaçào. os documcntos serão analisados pelos
^pós
setorcs competentes
sob o ponto de vista da viabilidade técnica e linanceira.

Art. l7 - Esta portaria entra

em

vigoÍ [a dâta

de sua publicaÇão.

CLAUDIA ANICETO CAETÁ.NO PETUBA
Secreüíria de Estado do Espone Lazer e Juventude -

SELAI
Protôcolo 42§907

