
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

DECRETO N. 18.459, DE 2 DE MAR<;O DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 

~~~~J¥..~.~ 

Regulamenta a Lei n. 9.989, de 23 de agosto de 
2019, que "Autoriza o Municipio a realizar o 
Programa Atleta Cidadao e da outras providencias" . 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribu i~oes legais que lhe sao 
conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Organica Municipio, de 5 de abril de 1990; 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 126.560/19; 

DECRETA: 

Art 1Q Fica regulamentada a Lei n. 9.989, de 23 de Agosto de 2019, que 11Autoriza o 
Municipio a realizar o Program a Atleta Cidadao e da outras providencias.". 

Art. 2Q Para fins deste Decreto, entende-se por: 

I - Programa: refere-se ao Programa Atleta Cidadao, institufdo pela Lei n. 9.989, de 2019; 

II - Execu~ao indireta: real iza~ao do Programa Atleta Cidadao por intermedio de parceria 
entre Municipio e entidade privada sem f ins lucrativos, lan~ando mao da legisla~ao aplicavel, 
especialmente a Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014; 

Art. 3Q As idades que poderao ser abrangidas nas modalidades do Programa serao as 
seguintes: 

I - Ginastica Artfstica e Ginastica Rftmica e Wrestling: maior de 8 (oito) anos e menor de 
20 (vinte) anos de idade; 

II - Tenis: maior de 9 (nove) anos de idade ate o final do exercicio do ano que completar 
16 (dezesseis anos) de idade; 

Ill - demais modalidades esportivas: maior de 11 (onze) anos e menor de 20 (vinte) anos 
de idade. 

§ 1Q 0 disposto nos incises I e II nao se aplica aos casos em que as modalidades neles 
descritas nao estejam na programa~ao anual do Programa. 

§ 2Q Conforme o inciso IV do art. 3Q da Lei Federal n. 9.615, de 24 de mar~o de 1998, o 
Programa sera reconhecido como Desporto de Forma~ao, caracterizado pelo fomento e aquisi~ao inicial 
dos conhecimentos desportivos que garantam competencia tecnica na interven~ao desportiva, com o 
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objetivo de promover o aperfei~oamento qualitative e quantitative da pr<hica desportiva em termos 
recreativos, competitivos ou de alta competi~ao. 

Art. 4Q As modalidades a serem selecionadas para integrar o Programa deverao estar em 
conformidade com os seguintes criterios basicos: 

I - Modalidade desenvolvida pela Divisao de Atividades Esportivas e Comunitarias - DAEC 
da Secreta ria de Esporte e Qualidade de Vida- SEQV; 

II Modalidade integrante nas competi~oes de carater representative de 
municipalidades, organizadas pela Secretaria de Esportes do Estado de Sao Paulo; 

§ lQ 0 criterio para inclusao e exclusao de modalidade no Programa devera ser baseado 
em estudo tecnico e financeiro realizado pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, estudo este 
que devera ser referendado e aprovado pelo Conselho Diretor do Fundo de Apoio ao Desporto Nao 
Profissional - FADENP, na forma da Lei n. 4.598, de 4 de julho de 1994, ou outra que a substitua. 

§ 2Q Para os fins do inciso II deste artigo, consideram-se as competi~oes oficial izadas em 
regulamento anual da Secretaria de Esportes do Estado de Sao Paulo, ta is como Jogos lnfantis, Jogos 
Abertos da Juventude, Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior "Horacio Baby Barioni", Campeonato 
Estadual de Futeboi "Prof. Jose Astolphi", Copa de Ginastica e outras que vierem a ser oficializadas e de 
interesse do Municipio. 

Art. SQ A rela~ao de modalidades a serem abrangidas anualmente pelo Programa podera 
ser constitufda, preferencialmente, por modalidades ja desenvolvidas em exerdcios anteriores. 

Paragrafo unico. A inclusao e/ou exclusao de modalidade esportiva considerara questoes 
tecnicas e financeiras de cada exerdcio ou parceria planejada, a criterio da Secretaria de Esporte e 
Qualidade de Vida. 

Art. 6Q Alem do disposto no art. 3Q da Lei n. 9.989, de 2019, tambem sao condi~oes para 
o atleta integrar o Programa: 

I - estar matriculado regularmente em estabelecimento de ensino condizente com sua 
idade, comprovando que isso nao afeta seu comprometimento para com o Programa de que trata esse 
Decreto e vice-versa; 

II - estar com saude condizente com a modalidade esportiva da qual pretende participar, 
a ser comprovado com exames medicos correspondentes, inclusive de carater card iol6gico; e 

Ill- ter ficha cadastral do Programa, preenchida e assinada pelo responsavellegal ou pelo 
atleta maior de idade. 
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Paragrafo unico. Ao que se refere no indso II deste artigo, o atestado medico e o exame 
cardiol6gico deverao ser emitidos no ana de vigenda da participac;ao do atleta no Programa e, a 
depender do caso, a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida podera exigir renovac;oes peri6dicas e 
exames complementares. 

Art. 72 A partidpac;ao de crianc;as, adolescentes e jovens portadores de necessidades 
espec1a1s no Programa se dara atraves da modalidade para atletas class ificados como Pessoa Com 
Deficiencia, que sera estabelecida pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. 

Paragrafo unico. A partidpac;ao de pessoas com deficienda no Programa Atleta Cidadao 
devera seguir os mesmos procedimentos dispostos no Capitulo II do "Processo de Selec;ao e Avaliac;ao 
Tecnica" da Lei n. 9.989, de 2019. 

Art. 82 As idades que poderao ser abrangidas nas categorias das modalidades do 
Programa deverao seguir, tambem, as faixas etarias estipuladas conforme regulamentos das 
instituic;oes que organizam competic;oes oficiais. 

Paragrafo unico. Caso o Programa seja realizado via execuc;ao indireta, os limites 
estabeleddos pelo "caput" deste artigo serao detalhados no Termo de Referenda ou em instrumento 
congenere para orientar a selec;ao de entidade a pta a realizac;ao da parceria. 

Art. 92 A Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida fixara a relac;ao das modalidades 
esportivas, das quantidades mfnimas e maximas de atletas, suas respectivas categorias e os criterios 
dos treinamentos da seguinte forma : 

I - nos casas em que a gestao do Programa seja realizada diretamente pelo Municipio, 
mediante Portaria ou ato normativo equivalente por parte do Titular da Secretaria de Esporte e 
Qualidade de Vida, precedida de avaliac;ao tecnica realizada pela equipe de Gestao do Programa Atleta 

Cidadao. 

11 - nas hip6teses em que o Programa seja realizado via execuc;ao indireta, mediante 
Termo de Referenda para orientac;ao de edital de Chamamento Publico, ou inst rumento congenere, 
conforme lei aplicavel. 

Paragrafo unico. Ficara a criteria da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida definir a 
quantidade de categoria que podera compor cada modalidade oficializada para o exercicio. 

Art. 10. A partidpac;ao de atletas residentes ou nao no Municipio de Sao Jose dos 
Campos devera observar as seguintes regras: 

I - em todas as modalidades esportivas, todos os atletas com idade menor que 18 
(dezoito) a nos deverao ser residentes e domiciliados no municipio de Sao Jose dos Campos; e 
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II - a partir dos 18 (dezoito) anos de idade, atletas residentes em outros municfpios 
poderao participar do Programa, desde que aprovados no processo de selec;ao e avaliac;ao tecnica e, 
tambem, nao exista atleta residente em Sao Jose dos Campos em condic;oes semelhantes. 

§ 1Q Para completar a categoria acima de 18 anos em modalidades com caracterfstica 
coletiva, poderao ser inclufdos atletas nao residentes e nao domiciliados em Sao Jose dos Campos, 
desde que nao ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da quantidade de atletas que oficialmente 
compoem a equipe, mediante a quantidade maxima de atletas relacionados e inscritos em sumula 
oficial da federac;ao paulista da respectiva modalidade. 

§ 2Q Na necessidade compor a equipe joseense visando a participac;ao nos Jogos 
Regionais e Jogos Abertos do Interior em modalidades com caracterfstica individual acima de 18 anos, a 
Equipe de Gestao Tecnica da Delegac;ao do Municipio podera selecionar atletas nao residentes e nao 
domiciliados em Sao Jose dos Campos, desde que a quantidade maxima de atletas permitidos nao 
ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da quantidade maxima de atletas indicados na categoria pela 
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, conforme art. 5Q deste Decreto. 

§ 3Q A entrada no Programa de atletas nao residentes e nao domiciliados em Sao Jose 
dos Campos, conforme os paragrafos anteriores deste artigo deverao ser justificadas, avaliadas pela 
equipe de gestao do programa e ter aprovac;ao expressa do Conselho Diretor do Fundo de Apoio ao 
Desporto Nao Profissional - FADENP, na forma da Lei n. 4.598, de 1994 ou outra que a substitua, nos 
moldes do artigo anterior. 

Art. 11. Para a participac;ao do atleta no processo de selec;ao e avaliac;ao tecnica para 
integrar o Programa, observar-se-a o seguinte: 

1 - no ato da inscric;ao para o processo seletivo ou avaliativo tecnico, alem de sua Carteira 
de ldentidade - RG, o atleta devera apresentar o comprovante de enderec;o em seu nome ou em nome 
de seu responsavel legal; 

11 - nos processes seletivos denominados fase classificat6ria, fase final e no processo 
avaliativo tecnico, para atleta ate 15 (quinze) anos de idade, devera apresentar autorizac;ao por escrito 
assinada pelo responsavel legal, na qual devera constar que o atleta esta em perfeitas condic;oes de 
saude ffsica e mental; 

Ill - nos processes seletivos denominados fase classificat6ria, fase final e no processo 
avaliativo tecnico, para atleta acima de 16 (dezesseis) anos de idade, devera apresentar atestado 
medico com data do ano vigente, atestando sua perfeita condic;ao de saude para a pratica de atividade 
esportiva. 

IV - no processo seletivo denominado fase de adaptac;ao, o atleta devera apresentar 
atestado medico com exame cardiol6gico com data do ano vigente, atestando sua perfeita condic;ao de 
saude para a pratica de atividade esportiva. 
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Paragrafo unico. Na realizac;ao do Programa via execuc;ao indireta, o conteudo deste 
artigo devera ser detalhado no Termo de Referencia que orientara edital de chamamento publico ou 
instrumento seletivo congenere. 

Art. 12. A fixac;ao do periodo para a realizac;ao das etapas de selec;ao ficara a cargo da 

Comissao Tecnica de cada modalidade, conforme o planejamento da modalidade e a necessidade de 
realizar o processo seletivo no decorrer do exercicio anual, para integrar novo atleta na modal idade. 

Art. 13. A realizac;ao ou nao do processo avaliativo ao que se refere no § 22 do art. 82 da 
Lei n. 9.989, de 2019, ficara sujeita a avaliac;ao da Comissao Tecnica de cada modalidade, conforme o 
planejamento e a possfvel necessidade de entrada de novo atleta para suprir vaga disponfvel na 
modalidade. 

Paragrafo unico. Na oficializac;ao do Programa por execuc;ao indireta, as etapas de 
selec;ao e avaliac;ao tecnica ficarao a cargo da entidade parceira. 

Art. 14. Dentro das disponibilidades logfsticas e financeiras do Programa, o atleta podera 
receber auxflio para transporte para seu deslocamento para treino e competic;ao dentro do municipio 

de Sao Jose dos Campos, a depender da distancia do local de sua residencia, no formate de vale 
transporte municipal ou em vefculo fretado, conforme os arts. 12 e 14 da Lei n. 9.989, de 2019. 

§ 12 Em caso de execuc;ao do Programa por intermedio de entidade escolhida para 
execu~ao indireta, o disposto no "caput" deste artigo devera ter seu conteudo no Termo de Referenda 
de edital de Chamamento Publico ou congenere, onde a entidade parceira venha a ter o compromisso 
de fornecer auxflio no transporte dos atletas .. 

§ 22 A comprovac;ao da distancia entre a casa do atleta e o local do treino e de safda 

para competic;ao sera feita atraves do comprovante de enderec;o em seu nome ou em nome de seu 

responsavellegal. 

§ 32 0 Vale Transporte sera de uso exclusive do atleta e creditado no cartao de vale 
transporte com cadastre no sistema de transporte publico de Sao Jose dos Campos no Cadastre de 
Pessoa Fisica- CPF vinculado ao proprio atleta. 

§ 42 0 credito de Vale Transporte sera de uso exclusive para o transporte de ida e 
retorno do domicilio do atleta ate o local de treino e competic;ao. 

§ 52 0 credito do Vale Transporte sera restrito a quantidade necessaria, de acordo com 
o planejamento mensa! das sessoes de treino e competi~oes do atleta, subtraidos os creditos do mes 
anterior mediante as ausencias do atleta, registrada em planilha de frequencia da equipe. 

Art. 15. Dentro das disponibilidades logisticas e financeiras do Programa, o atleta inscrito 
e cadastrado podera receber uniforme de treino e competi~ao, em conformidade com o esporte 

praticado, nos termos do inciso I do art. 14 da Lei n 9.989, de 2019. ft {f ~ 
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§ 1Q 0 uniforme de treino e competi~ao devera ter o " layout" conforme especifica~ao do 
regulamento tecnico da Confedera~ao Brasileira e Federa~ao Paulista a qual perten~a a modalidade, 
devendo ter estampado a identifica~ao oficial do Programa Atleta Cidadao conforme art. 26 deste 
Decreto e outros que o Municipio julgar necessaries, tendo aprova~ao da Secretaria de Esporte e 
Qualidade de Vida e da Assessoria de Planejamento e Comunica~ao, da Secretaria de Governan~a . 

§ 2Q Em caso de execu~ao do Programa por intermedio de entidade escolhida na forma 
do art. 23 da Lei n. 9.989, de 2019, o disposto no "caput" deste artigo devera ter seu conteudo previsto 
expressamente no Termo de Referencia do edital de Chamamento Publico ou instrumento seletivo 
congenere. 

Art. 16. Dentro das disponibilidades logfsticas e financeiras do Programa o atleta podera 
receber lanche para o treino efetuado, inciso Ill do art. 12 da Lei n. 9.989, de 2019. 

§ 1Q Em caso de execu~ao do Programa por intermedio de execu~ao indireta, o disposto 
no "caput" deste artigo devera ter seu conteudo no Termo de Referencia de edital de Chamamento 
Publico ou instrumento seletivo congenere. 

§ 2Q 0 lanche podera ser no formate de sanduiche, bolo, barra de cereal, fruta ou outro 
produto recomendado por nutricionista vinculado ao Programa ou pertencente aos recursos humanos 
da entidade responsavel. 

Art. 17. Dentro das disponibilidades logisticas e financeiras do Programa o atleta podera 
receber alimenta~ao, quando em viagem intermunicipal inciso II do art. 14 da Lei n. 9.989, de 2019. 

§ 1Q Em caso de execu~ao do Programa por intermedio de entidade escolh ida na forma 
do art . 23 da Lei n. 9.989, de 2019, o disposto no "caput" deste artigo devera ter seu conteudo no 
Termo de Referencia de edital de Chamamento Publico ou instrumento seletivo congenere. 

§ 2Q A alimenta~ao pod era ser no formate de Kit lanche, pizza ou refe i~ao . 

Art. 18. 0 procedimento de desligamento dos atletas pelas razoes previstas nos incises 
IV a IX do art. 18 da Lei n. 9.989, de 2019, ficara a cargo da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida e 
observara o seguinte: 

1 - o formulario padrao avaliativo que abranja os conteudos dos incises IV ao VII do art. 
18 da Lei n. 9.989, de 2019, sera elaborado pela Secreta ria de Esporte e Qualidade de Vida; 

II - quanto a configura~ao da falta mencionada nos incises VIII e IX do art. 18 da Lei n. 
9.989, de 2019, sera desligado do Programa Atleta Cidadao o atleta que nao apresentar, no prazo 
previamente estabelecido pela Secretaria de Esporte e Qual idade de Vida, a presta~ao de contas dos 
valores recebidos via Programa Atleta Cidadao ou pela Lei de Incentive Fiscal Municipal, na forma da Lei 

Complementar n. 608, de 24 de junho de 2018, tambOm narrado em formula~rio~ ~
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Ill - o atleta sera notificado a respeito das infra~oes detectadas para, no prazo de 15 
{quinze) dias, apresentar defesa, caso queira; 

IV- dependendo das justificativas apresentadas pelo atleta, o feito sera remetido para os 
setores competentes, para fins de manifesta~ao; e 

V - o processo sera devolvido a gestae do Programa Atleta Cidadao da Secretaria de 
Esporte e Qualidade de Vida, para decisao colegiada e irrecorrivel. 

§ 12 Na ausencia da aprova~ao a que se refere o incise II deste artigo, podera ser 
utilizado, por analogia, o manual de presta~ao de contas que estiver em vigor para as polfticas publicas 
derivadas da aplica~ao da Lei Complementar n. 608, de 2018. 

§ 22 Na oficializa~ao do Programa por intermedio da previsao contida no art. 23 da Lei n. 
9.989, de 2019, o procedimento para desligamento do atleta sera realizado pela entidade escolh ida, 
sendo suas diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida quando da 
confec~ao de Termo de Referenda de edital de Chamamento Publico ou instrumento seletivo 
congenere. 

Art. 19. A Comissao Tecnica da modalidade do Programa podera ser composta por 
Coordenador Esportivo, Treinador Esportivo, Treinador Esportivo Adjunto, lnstrutor de Lutas ou de 
Jogos de Tabuleiro, com a contrata~ao de profissionais que se enquadram no art. 11 da Lei n. 9.989, de 
2019. 

§ 12 0 prestador de servi~o que se trata este artigo podera exercer mais de uma fun~ao 
dentro das comissoes tecnicas da modalidade, desde que isso nao atrapalhe o born andamento das 
atividades inerentes ao Programa. 

§ 22 A nomenclatura de Treinador Esportivo Adjunto se estende ao Preparador Fisico, 
Preparador de Goleiro e Assistente Tecnico. 

§ 32 0 lnstrutor de Luta e de Jogos de Tabuleiro para atuar junto as Comissoes Tecnicas 
do Programa, devera estar em conformidade as exigencias de forma~ao e gradua~ao, determinadas no 
regu lamento tecnico e administrative da confedera~ao brasileira e da fede ra~ao paulista a qual 
perten~a a modalidade. 

Art. 20. 0 Programa podera ter Equipe Multidisciplinar com prestadores de servi ~os nas 
areas de Psicologia Esportiva, Nutri~ao Esportiva, Fisiologia Esportiva, Pedagogia Esportiva, Analista de 
Desempenho Esportivo, Fisioterapia e Medica. 

Art. 21. As modalidades inseridas no Programa poderao ter pessoal de apoio para 
preparar e manter a estrutura~ao logfstica para treinos e competi~oes, podendo contar com auxiliar de 

servi~os gerais, estagiiirio de educa~§o fisica, massagista desportivo e socA ~ ~ ~
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Paragrafo unico. Tambem se enquadram na func;ao de auxiliar de servic;os gerais o 
auxiliar de limpeza, o auxiliar de cozinha, o auxiliar administrative, o auxiliar de lavanderia e o 
controlador de acesso. 

Art. 22. Nas parcerias relacionadas ao art. 23 da Lei n. 9.989, de 2019, o disposto nos 
arts. 18 a 20 deste Decreta sera fixado pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida em Termo de 
Referenda para edital de Chamamento Publico ou instrumento congenere. 

Paragrafo unico. Alem destes prestadores de servic;os nas modalidades, a entidade 
parceira podera ter em sua equipe de trabalho outros profissionais destinados ao cumprimento da 
parceria. 

Art. 23. Ficara a cargo da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, apresentar as 
Diretrizes Administrativas e Metodol6gicas do Programa, procedimentos que deverao ser oficializados 
pelo Conselho Diretor do Fundo de Apoio ao Desporto Nao Profissional - FADENP, na forma da Lei n. 
4.598, de 1994 ou outra que a substitua. 

§ 1Q As Diretrizes Administrativas referidas neste artigo se relacionam aos 
procedimentos das atividades administrativas dentro das modalidades ou da Organizac;ao Social Civil, 
que visam alcanc;ar o efeito final previsto para desenvolver o gerenciamento administrative e 
documental do Programa. 

§ 2Q Para fins de cumprimento do caput deste artigo, entende-se por Diretrizes 
Metodol6gicas os aspectos relacionados ao planejamento baseado nas diretrizes e princfpios do 

program a. 

§ 3Q Nos cases em que o Programa sera realizado indiretamente, sera de 
responsabilidade da entidade parceira executar e monitorar as sequencias de at ividades pedag6gicas 
implantadas para a evoluc;ao tecnica, tatica e ffsica do treinamento em Iongo, medic ou curto prazo, 
desenvolvidas nas modalidades do Programa Atleta Cidadao. 

Art. 24. Para fins de alcance das finalidades do Programa, a Secretaria de Esporte e 
Qualidade de Vida podera desenvolver, anualmente, Projeto de lniciac;ao ao Treinamento Desportivo 
Alicerc;ado na Pedagogia do Esporte, com objetivo de selecionar crianc;as com potencial motor para a 
pratica esportiva que ainda nao alcanc;aram a idade de entrada e condic;5es tecnicas para inserc;ao no 
Programa Atleta Cidadao. 

§ 1Q 0 projeto de que trata 0 "caput" deste artigo sera subdividido em nucleos, tendo a 
nomenclatura de Nucleo de Aprendizagem Desportiva - NAD. 

§ 2Q 0 NAD podera ter crianc;as ate a primeira faixa etaria da primeira categoria das 
respectivas modalidades do Programa Atleta Cidadao. 
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§ 32 Podera ser permitida a partici pa~ao no NAD de crian~as de ate 2 (dois) anos 
inferiores ao limite minimo de idade para as categorias previstas no art. 92 deste Decreta. 

§ 42 0 NAD nao se enquadra nas diretrizes da Lei n. 9.989, de 2019, nao garantindo 
beneficios e acesso automatico ao Programa Atleta Cidadao, sendo que a crian~a, ao atingir a idade 
para entrar no Programa Atleta Cidadao, devera se submeter ao processo de sele~ao conforme art. 52 
da Lei que rege o Programa, ou seja, a Lei n. 9.989, de 2019. 

§ 52 Sera de responsabilidade da equipe de Gestao do Programa Atleta Cidadao da 
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, formatar as diretrizes administrativas, metodol6gicas e 
pedag6gicas do NAD, sendo isso estabelecido em Termo de Referenda para edita l de Chamamento 
Publico ou instrumento congenere em casos de execu~ao indireta do Programa. 

§ 62 Mediante avalia~ao tecnica da equipe de Gestao do Programa Atleta Cidadao, ficara 
a cargo da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida definir a necessidade de realizar ou nao o NAD no 
exercicio anual. 

§ 72 A participa~ao das crian~as no NAD estara condicionada ao mesmo criteria de 
residencia e domicflio estabelecido neste Decreta. 

§ 82 0 Projeto de que trata este artigo pode ser realizado por intermedio de execu~ao 
indireta. 

Art. 25. Nos casos de execu~ao indireta do Programa, observar-se-a o seguinte: 

I - a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida fixara o quantitativa minimo de 
competi~5es em cada modalidade abrangida pela Parceria; 

II - a criteria da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, a entidade parceira devera 
manter o Projeto Cuidando e Prevenindo, onde o atleta que for vftima de abuso sexual, uso de drogas 
ou outras situa~5es de risco social sera submetido a avalia~ao psico16gica enquanto o est iver vinculado 
ao Programa e, se necessaria, sera encaminhado a programas municipais de ajuda e prote~ao - Rede 
Municipal de Prote~ao a Crian~a e ao Adolescente. 

Paragrafo unico. A concretiza~ao do disposto neste artigo sera delineada pela Secretaria 
de Esporte e Qualidade de Vida em Termo de Referenda orientador do edita l de chamamento publico 
ou instrumento congenere. 

Art. 26. Para fins da continuidade da uti l iza~ao da identidade visual do Programa, 
aplicada desde 1999, a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida utilizara logotipos, com cores e 
" layout" padronizados, que representam a identifica~ao oficial do Programa conforme modelos 
constantes no Anexo Unico que e parte integrante deste Decreta. 
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Art. 27. A Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida podera executar o Programa em 
conformidade com a Lei Federal n. 13.019, de 2014- Marco Regulat6rio das Organiza~oes da Sociedade 
Civil, tendo a aprova~ao do Conselho Diretor do Fundo de Apoio ao Desporto Nao Profissional -
FADENP, na forma da Lei n. 4.598, de 1994, ou outra que a substitua. 

§ 12 A Lei n. 9.989, de 2019, e este Decreto, fundamentarao o contrato de parceria 
publico/privado escolhido pelo Municipio em acordo com a Lei Federal n. 13.019, de 2014, integrando o 
Plano de Trabalho da Organiza~ao da Sociedade Civil- OSC, detentora do contrato. 

§ 22 A Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, sera responsavel por fundamentar as 
a~oes tecnicas e metodol6gicas das modalidades do Programa Atleta Cidadao devendo ser previstas no 
Termo de Referencia e contidas no Plano de Trabalho da entidade detentora do contrato de parceria 
em conformidade a Lei Federal n. 13.019, de 2014. 

Art. 28. Fica revogado o Decreto n. 17.322, de 16 de dezembro de 2016. 

Art. 29. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose dos Campos, 2 de mar~o de 2020. 

Prefeito 

avio Rabelo da Silva 
Secreta rio de Esporte e alidade de Vida 

Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jur!dico, aos 
dois dias do mes de mar~o do a no de dois mi l e vinte. 

D. 18.459/20 

Everton lmeida Figueira 
Departam to de Apoio Legislative 
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ANEXO UNICO 

IDENTIFICA<;AO VISUAL OFICIAL DO PROGRAMA ATLETA CIDADAO: 
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