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Por meio da Portaria MC nº 19/2020 , o Ministério da Cidadania instituiu aBolsa-

Auxílio, que corresponde a um benefício pago a favorecidos de projetos desportivos e 

paradesportivos da manifestação de rendimento, no âmbito da Lei de Incentivo ao 

Esporte, com a finalidade de custear despesas com uniforme, transporte, alimentação, 

moradia e higiene pessoal durante o treinamento dos beneficiários, ficando excluídas do 

benefício as despesas voltadas para competições. 

O valor do benefício será de até R$ 1.000,00, ficando a critério da entidade proponente 

definir quais beneficiários farão jus, bem como a fixação do valor. 

O proponente, quando da apresentação do projeto desportivo ou paradesportivo, deverá 

fazer constar, de forma expressa, quanto aos recursos provenientes do Bolsa-Auxílio: 

a) a sua necessidade; 

b) os possíveis beneficiários; 

c) como será repassado; 

d) os itens que o compõem; e 

e) como serão utilizados os recursos. 

Por dia comparecido no evento/treino, os valores serão de: 

a) até R$ 12,00 para transporte; 

b) até R$ 25,00 para alimentação. 

Referidos valores poderão ser reajustados a qualquer tempo pelo Secretário Especial do 

Esporte. 

Ressalte-se que: 

a) é vedado o recebimento da Bolsa-Auxílio em conjunto com a Bolsa-Atleta; 

b) o proponente, ao protocolar seu projeto desportivo ou paradesportivo na Secretaria 

Especial do Esporte, deverá juntar, entre outros documentos, declaração de que não há 

recebimento de Bolsa-Atleta pelos beneficiários de seu projeto, conforme consta 

modelo no sítio eletrônico da Lei de Incentivo ao Esporte; 

c) o recebimento de Bolsa-Auxílio pelo beneficiário não gera vínculo trabalhista, 

porquanto não possui natureza salarial; 

d) não é permitida, no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte, a dependência hierárquica 

e subordinação do beneficiário às ordens do proponente. 

Caso sejam constatadas as irregularidades previstas no parágrafo anterior, o proponente: 

a) deverá restituir todos os valores eventualmente recebidos a título de Bolsa-Auxílio, 

devidamente corrigidos com base na taxa Selic; 
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b) ficará impedido de apresentar/participar de projetos na Lei de Incentivo ao Esporte 

pelo prazo de 2 anos. 

Todos os projetos que tiverem deferido o pagamento de Bolsa-Auxílio estarão sujeitos a 

visitas técnicas inopinadas de representantes do Departamento de Incentivo e Fomento 

ao Esporte (Dife) para verificar o efetivo cumprimento do objeto do projeto. 

A entidade proponente que tiver deferido o pagamento de Bolsa-Auxílio no projeto 

estará obrigada a apresentar, no relatório de prestação de contas parcial/final, os 

documentos/informações elencados na Portaria MC nº 19/2020 .O não cumprimento de 

qualquer uma dessas exigências acarretará a reprovação da prestação de contas 

parcial/final e ensejará anotação da Instituição Proponente no Cadastro de 

Inadimplentes e instauração de Tomada de Contas Especial. 

(Portaria MC nº 19/2020 - DOU de 09.01.2020) 
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