Para ciência de Atletas e Técnicos

Prezado (a) Sr(a)
A Lei nº 5425 de 07 de dezembro de 1993, com redação alterada pela Lei n° 6.909 de 20 de novembro de
1997, instituiu o “Auxílio Financeiro ao Atleta e ao Técnico Desportivo Amador”, destinado a auxiliar
financeiramente aos atletas e técnicos desportivos amadores, regularmente cadastrados na Secretaria
Municipal de Esporte e Laser de São José do Rio Preto.
Este programa tem o objetivo de incentivar as práticas desportivas para que possamos desenvolver novos
talentos para o esporte e construir uma base de atletas para representar a cidade de São José do Rio Preto em
competições oficiais e não oficiais, campeonatos esportivos e promover atividades de lazer.
Cada participante só terá direito a um auxílio atleta, independente da quantidade de modalidades que
participar.
Pela sua participação neste programa, a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto efetuará o pagamento
de um benefício preestabelecido, através de depósito em conta bancária individual e de sua titularidade,
conforme sua indicação.
Ressaltamos que para sua participação neste programa não há taxa de inscrição ou outros custos adicionais,
não tendo, o técnico autorização desta secretaria de solicitar repasse, sob a alegação de ser prática vinculada
à concessão do benefício.
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Para ciência de Pais e Alunos

Prezado (a) Sr(a)
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,
proporciona para os munícipes, gratuitamente, diversas atividades esportivas, de lazer e iniciação ao
esporte.
Este programa tem objetivo de incentivar o desenvolvimento de práticas desportivas e de lazer, desenvolver
novos talentos esportivos e construir uma base de atletas para representar São José do Rio Preto em
campeonatos, competições esportivas oficiais ou não, bem como melhorar a qualidade de vida das pessoas
através de atividades físicas, tornando-as mais saudáveis.
Estas atividades são desenvolvidas nos campos de futebol, quadras, centros esportivos, escolas, praças,
academias ao ar livre e estabelecimentos conveniados com esta Secretaria, sem que haja cobrança de taxa de
inscrição ou mensalidade.
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

