
ESTADO DE GOIAS 

GOVERNO DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS 

VERDADE, ESPERANCA E FUTURO 

LEI No 008/ PMP/ 2017, 	 DE 03 DE ABRIL DE 2017. 

Cria a Secretaria Municipal de Esportes - SEMESP e 
InstiL-ui o Fundo Municipal do Esportes - FME e dá 
Outras Providências. 

Faço saber que a CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS, 
Estado de Goiás, no uso de suas atribuiçOes legais, APROVOU e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei 

Art 10  Fica criada a Secretana Municipal de Esportes - SEMESP, 
subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como 

objetivos planejar, coordenar e executar as açOes referentes as atividades 
esportivas do Municfpio de PalminOpohs 

Art 20  A Secretana Municipal de Esportes - SEMESP seth dirigida por 
urn Secretirio e terá a gesto de suas atividades onentadas e coordenadas pot 

seus dirigentes e processadas pot meio dos seguintes Orgaos: 

I- Departamento de Esportes: 

a) - Diretor de Esportes Amadores; 

Art. 30. 0 Departamento de Esportes tern corno atribuicOes: 

F- promover e apoiar programas, projetos e eventos esportivos; 

II- estirnular e coordenar a utilizaçào dos Ginäsios de Esportes 

pertencentes ao Municipio de PalminOpolis; 

Ill - elaborar e atualizar o registro das entidades esportivas e centros 

comunitãrios de atividades esportivas no Mimidpio; 
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IV- incentivar atividades esportivas .integrando as escolas do 
Municfpio; 

V- administrar as pracas de esportes e ginasios de esportes construidos 

corn recursos municipais e/ou sob responsabilidade do Municlpio de 

PalminOpolis. 

Art. 40. Para atender aos fins do art. 1°, 2° e 3° desta Lei, a Diretona de 
Esportes, desvincula-se da Secretaria Municipal de Educaço. 

Art. F. 0 cargo de Secretário Municipal Esportes, criado na presente 
Lei terá seus subsIdios fixados de acordo corn Lei especIfica que fixa os subsidios 
dos agentes politicos 

Art. 6°. As despesas decorrentes desta Lei correräo a conta de dotaçoes 
especificas, consignadas no Orcaniento, aberto/cnados e ou suplementadas caso 

necessário. 

Art 7° Fica mstituido o Fundo Municipal do Esportes - FME, 

instrumento de captaco e aphcacao de recursos a serern utilizados segundo 

deliberaçao do Cons elho Municipal de Desporto - CMD. 

Art. 80 . Constituem receita do FME: 

I-recursos destinados pela Uniâo, Estado e organismos internacionais; 

II- receita orcamentária destinada pelo MunicIpio; 

Ill - recursos oriundos de convênios corn ONGs atinentes a execuço de 

politicas para o esporte; 

IV - doaçOes, auxilios, contribuiçOes e legados que the venham a ser 

destinados; 

V - outras receitas que venham a ser instituidas, inclusive de Orgao da 

adniinistraçâo indireta do Munidpio de PahninOpolis. 
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Art. 9°. As disponibifidades dos recursos do FME seräo aplicadas em 

projetos que visem fomentar e estimular o desenvolvimento do esporte no 

MunicIpio de PalminOpolis, e seräo distribuidas percentualmente, sobre o valor 

arrecadado, de acordo corn as seguintes linhas de incentivo: 

I - 40% (quarenta por cento) do valor depositado será destinado ao 

esporte educacional e indusivo, visando promover a aprendizagem e a 

integraço entre a iniciacào esportiva e o ambiente escolar; 

II - 40% (quarenta por cento) serào destinados ao esporte de 
rendnnento, visando obter resultados, apoiar o tremamento e a participacäo de 

atletas/equipes nAo profissionais, representantes da cidade em competicOes 
esportivas, 

III - 20% (vmte por cento) serão destinados a organizacâo e rea1izaço 
de eventos esportivos locais, corn caráter competitivo, de mtegraço e/ ou 

participacão, municipais, regionais, estaduais, nacionais ou intemacionais. 

IV - 0 Conselho Municipal de Desporto podera autorizar a 

transferência dos saldos dos recursos de uma hnha de mcentivo para outra, 

desde que näo haja projetos a espera de aprovacâo naquela de onde o recurso 
será retiirado. 

V:-  Atletas mdividuais devem estar vinctilados a entidades esportivas 

da sua modlidade na cidade de PaiminOpolis. 

Art. 10°. Os interessados na obtençäo de apoio financeiro deverâo 

apresentar seus projetos a Secretaria Municipal de Esportes, que os encamirihath 

ao Conseiho Municipal de Desporto, de acordo corn edital especifico. 

Ait 11. A Secretaria Municipal de Esportes realizará, anualmente, urn 

edital, no segundo sernestre do ano anterior e que preveja pelo menos 45 

(quarenta e cinco) dias entre o lançarnento do edital e o prazo final de solicitaçao 

de pleitos no FME. 
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Art. 12. Cabe ao Conseiho Municipal de Desporto criar o regirnento 

intemo que estabeleça critérios que garantarn que os projetos apoiados sejam 
executados nos termos do art. 5° desta Lei, prevendo, inclusive valor unite por 

projeto a ser aprovado, em cada linha de incentivo. 

Art. 13. 0 responsavel deve ser pessoa juridica, sem fins lucrativos e 

deverä comprovar domicffio no MunicIpio de PahninOpolis ha, pelo menos, dois 

anos 

Art. 14. A Secretaria Municipal de Esportes, através da Diretoria Geral, 
estath a disposico para orientar as entidades interessadas a participar dos 
pleitos. 

Art. 15. 0 projeto esportivo deverá, necessariarnente, conter 
cronograma de execuçäo fisico-financeira, que habilitará o proponente ao 
recebirnento do fmanciamento parcial apOs a prestacao de contas de cada etapa 

Parágrafo umco Além das sancOes penais cabiveis, o empreendedor 
que nao comprovar a aphcacao dos recursos nos prazos estipulados sofrerá as 

sancOes penais e adnunistrativas previstas em lej, mscnto em dIvida ativa da 

Fazenda Municipal e excluido de qualquer projeto apoiado pelo FME, por urn 

perlodo de dois anos apOs o curnpnmento dessas obngacOes 

Art. 16. Nos projetos financiados nos termos desta Lei deveräo constar 

as logomarcas da Prefeitura Municipal dePa1minOpoJis e Secretaria Municipal de 

Esportes, como financiadores do projeto. 

Art. 17. So de livre acesso toda e qualquer documentaçao referente ao 

projeto. 

Art. 18. 0 FME será administrado pela Secretaria Municipal de 

Esportes. 

Paragrafo thiico. 0 ordenador das despesas do FME será o Secretário 
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Art. 19. Aplicar-se-ao ao FME normas legais de controle, prestacâo e 

tomada de contas pelos Orgaos de controle intemo da PrefeituTa Municipal de 

PalniinOpolis, sem prejuizo da competência especifica do Tribunal de Contas dos 

MunicIpios do Estado de Goiás. 

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 21. Revogain-se as disposicOes em contrário. 

GABINETE DO PREFE1TO MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS, 
Estado de Goias, aos 03 dias do més de abril de 2017. 
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