0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI N° 848, DE 26 DE AGOSTO DE 2013.

INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE
ESPORTE, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS, ESTADO DE MINAS
GERAIS, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO 1
DA CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
Art. 1. Institui na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Alvorada de Minas, o
Fundo Municipal de Esportes, com a finalidade de apoiar e suportar financeiramente
projetos de natureza esportiva, de lazer e recreação.
Art. 2°. Constituem recursos do Fundo Municipal de Esportes:
1 - dotação orçamentária própria;
II— créditos especiais ou suplementares a ele destinados;
III - o retomo e resultados de suas aplicações;
IV - multas, correção monetária e juros, em decorrência de suas operações;
V - contribuições ou doações de outras origens;
VI - os recursos de origem orçamentária da União e do Estado, destinados a programas
esportivos;
VII - recursos advindos da exploração (aluguel) regular de espaços esportivos pertencente
ao Poder Público;
VIII— as multas aplicadas por danos causados aos próprios da Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer;
IX - os provenientes de acordos, contratos, consórcios e convênios, destinados
especificamente ao Fundo
X - quaisquer outros recursos destinados especificamente ao Fundo.
XI - recursos provenientes de preços públicos devido ao uso de material esportivo e
veículos da municipalidade vinculados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
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Art. Y. A contabilidade do Fundo Municipal de Esportes será vinculada à da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, ou da Prefeitura Municipal, conforme funcionamento
próprio, que registrará todos os atos a ele pertinentes, de modo que se possa elaborar o
respectivo balanço financeiro à parte, devendo seus recursos serem depositados em conta
corrente especial vinculada exclusivamente ao atendimento de suas finalidades, a ser aberta
em instituição financeira designada pela Secretaria Municipal de Finanças.
Art. 4°. A gestão administrativa dos recursos do Fundo Municipal de Esportes caberá à
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, através de ato designado pelo próprio Secretário,
podendo ficar sob sua responsabilidade a referida gestão.
Parágrafo único. Compete ao gestor do Fundo, designado pelo titular da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, com o suporte técnico e administrativo da referida Pasta:
1 - promover sua execução orçamentária, que compreende:
ordenação de despesas do Fundo;
a)
os atos de controle e liquidação dos seus recursos;
b)
o repasse de verbas que onerem recursos do Fundo;
c)
a transferência dos recursos que forem destinados entidades;
d)
II— prestar contas sobre a movimentação dos recursos ao Conselho Municipal de Esporte;
III - apresentar relatório semestral das despesas do Fundo ao Conselho Municipal de
Esporte;
Art. 5°. A gestão financeira dos recursos do Fundo Municipal de Esportes será
realizada pela Secretaria Municipal de Finanças, que aplicará os seus recursos,
eventualmente disponíveis, revertendo ao próprio Fundo seus rendimentos.
Art. 6°. As disponibilidades dos recursos do Fundo Municipal de Esportes serão aplicadas
em projetos que visem fomentar e estimular o desenvolvimento do esporte no Município
de Alvorada de Minas, e serão distribuídas, sobre o valor arrecadado, de acordo com as
seguintes linhas de incentivo:
1 - Destinado ao esporte educacional e inclusivo, visando promover a aprendizagem e a
integração entre a iniciação esportiva e o ambiente escolar;
II - Destinado ao esporte de rendimento, visando obter resultados, apoiar o treinamento e a
participação de atletas/equipes não profissionais, representantes da cidade em competições
esportivas;
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III- Destinado à organização e realização de eventos esportivos e lazer locais, com caráter
competitivo, de integração e/ou participação, municipais, regionais, estaduais, nacionais ou
internacionais.
§ 10. É vedada a aplicação de recursos do Fundo Municipal de Esportes em projetos de
construção ou conservação de bens imóveis e em despesas de capital.
§20. O Conselho Municipal de Esportes poderá autorizar a transferência dos saldos dos
recursos de uma linha de incentivo para outra, desde que não haja projetos à espera de
aprovação naquela de onde o recurso será retirado.
§3° Atletas individuais devem estar vinculados a entidades esportivas da sua modalidade
na cidade de Alvorada de Minas.
Art. 71. Os interessados na obtenção de apoio financeiro deverão apresentar seus projetos à
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que os encaminhará ao Conselho Municipal de
Esportes, de acordo com edital específico.
§11. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizará, anualmente, um edital, no
segundo semestre do ano anterior e que preveja pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias
entre o lançamento do edital e o prazo final de solicitação de pleitos no Fundo Municipal
de Esportes.
§2°. Cabe ao Conselho Municipal de Esportes criar o regimento interno que estabeleça
critérios que garantam que os projetos apoiados sejam executados nos termos do art. 8°
desta Lei, prevendo, inclusive valor limite por projeto a ser aprovado, em cada linha de
incentivo.
§30. O responsável deve ser pessoa jurídica, sem fins lucrativos e deverá comprovar
domicílio no Município de Alvorada de Minas há, pelo menos, dois anos.
§40. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, através de sua Secretaria, estará à
disposição para orientar as entidades interessadas a participar dos pleitos.

Art. 81. O projeto esportivo deverá, necessariamente, conter cronograma de execução
fisico financeira, que habilitará o proponente ao recebimento do financiamento parcial após
a prestação de contas de cada etapa.
Parágrafo Único. Além das sanções penais cabíveis, o empreendedor que não comprovar
a aplicação dos recursos nos prazos estipulados sofrerá as sanções penais e administrativas
previstas em lei, inscrito em dívida ativa da Fazenda Municipal e excluído de qualquer
projeto apoiado pelo Fundo Municipal de Esportes, por um período de dois anos após o
cumprimento dessas obrigações.
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CAPITULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 9°. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais
especiais no orçamento geral do Município para atender as despesas com a criação do
Conselho e o Fundo Municipal de Esporte e Lazer.
Art. 10. Demais normas necessárias ao funcionamento e manutenção do Fundo serão
regulamentadas por ato próprio do Poder Executivo Municipal.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.

Alvorada de Minas, 26 de agosto de 2013.
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