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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
COMUNICADO N° 01/2020 EDITAL N° 02/2019

O PRESIDENTE DA COMISSÃO TÉCNICA DO
PROGRAMA BOLSA ATLETA, no uso de suas atribuições
COMUNICA a todos os interessados que:
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 7267/2020 que
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (2019-nCoV), declarada pela Portaria nº
188/GM/MS de 03/02/2020, no Município de Quatro Barras, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO o que dispõe em seu Art. 9, inciso II;
 
II - A utilização do Protocolo Eletrônico e via Telefone, como
meio preferencial e eficaz para requerimentos junto a
Administração Pública, devendo os setores competentes
efetuarem as adequações necessárias para o atendimento desta
medida, sendo que eventuais exigências de atendimento
presencial deverão se dar por meio de agendamento;
 
COMUNICAMOS
 
a)  O prazo para a prestação de contas continua até dia 05
(cinco) de cada mês, sendo que se o quinto dia do mês cair no
final de semana, a prestação de contas deverá ser antecipada
conforme regras do Edital n° 02/2019.
 
b) O protocolo dos documentos deverão se dá
preferencialmente de forma eletrônica, por meio do Protocolo
Digital disponível em https://e-
gov.betha.com.br/protocolo/01038-
078/pesquisa_entidade.faces ou através de agendamento prévio
com o Departamento de Protocolo por meio do telefone (41)
3671-8800 ramal 8828.
 
c)  Para a prestação de contas de forma online (eletrônica) o
responsável legal deverá digitalizar ou fotografar os
documentos obrigatórios (ficha de prestação preenchida e notas
fiscais com CPF do Atleta).
 
d) Devido a pandemia, a declaração da entidade desportiva
deverá ser substituída por registros fotográficos de treinos em
casa, devendo ser anexada à prestação de contas durante o
prazo de enfrentamento do novo Coronavírus.
 
e) Para a prestação de contas presencial, o responsável legal
deverá ligar no telefone disposto a alínea “b” deste comunicado
e agendar o atendimento com o departamento competente.
 
f) Os pagamentos continuarão sendo realizados conforme
cronograma disposto no Edital n° 02/2019.
 
g) Em caso de dúvidas, favor entrar em contato através do
email bolsaatletaqb@gmail.com ou telefone (41) 3671-8800
ramal 8818.
 
Quatro Barras, 23 de março de 2020.
 
EDSON DA SILVA ELIAS
Presidente da Comissão Técnica do Programa Bolsa Atleta
Decreto 6639/2019 
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