AUTODECLARAÇÃO PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL AO ESPORTE
Eu, ___________________________________________________________________, abaixo assinado,
Nacionalidade ____________________, natural de ____________________ nascido em ___/___/______,
estado civil: ______________________________, profissão ________________________________,
filho(a) de _________________________________________________________________________,
portador

do

documento

de

identidade

nº

________________________,

expedido(a)

pelo

__________________, na cidade de ________________________, Estado de ______________________,
CPF nº. __________________________ DECLARO, sob as penas da lei, que cumpri cumulativamente
todos os requisitos previstos no art. 4º, do Decreto nº. 43.800 de 04 de maio de 2021, quais sejam:
- preenchimento de formulário específico, a ser disponibilizado pela Fundação Amazonas de Alto
Rendimento - FAAR, para habilitação dos beneficiários ao Auxílio Emergencial ao Esporte;
- o profissional da educação física ou atleta não poderá ter recebido e nem ser beneficiário do auxílio
emergencial destinado aos trabalhadores informais/autônomos, executado pelo Governo Federal ou de
qualquer outro auxílio de iniciativa do Governo Estadual ou Municipal;
- ser maior de 18 (dezoito) anos e, no caso de atleta ou paratleta, com idade mínima de 14 (quatorze) anos,
estar devidamente registrado na respectiva entidade esportiva;
- ter atuado, de forma profissional ou não profissional, na área esportiva nos 24 (vinte e quatro) meses
anteriores à vigência da Lei n.º 5.444, de 27 de abril de 2021, cuja comprovação poderá ser realizada por
meio de documentos hábeis ou autodeclaração;
- não ser trabalhador formal ativo;
- não receber benefício previdenciário, seguro-desemprego ou ser beneficiário de outro programa de
distribuição de renda do Governo Municipal, Estadual ou Federal, exceto do Programa Bolsa Família do
Governo Federal;
- ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou renda familiar mensal total de
até 3 (três) salários-mínimos, o que for maior;
- estar devidamente inscrito no Conselho Regional de Educação Física - CREF ou na Federação Estadual
vinculada à prática esportiva, no caso de profissional da educação física ou atleta, respectivamente;
- assinar o presente o Termo de Autodeclaração, onde fique assentado que o beneficiário preenche todos os
requisitos exigidos para receber o Auxílio Emergencial ao Esporte.
DECLARO AINDA que NÃO sou considerado INELEGÍVEL, nos termos do art. 6º, do Decreto nº.
43.800, de 04 de maio de 2021.
Asseguro que todas as informações aqui prestadas são verdadeiras, pelas quais assumo integral
responsabilidade. Ciente de que, se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-me-ei, na qualidade de
declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável. Podendo implicar,
ainda, na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal.
Manaus, ________ de ______________ de 2021.
______________________________________________
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