
Estado de Sao Paulo

PROJETO DE LEI N° 085 DE 06 DE AGOSTO DE 2021

“INSTITUI INCENTIVO FISCAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 
AMADOR NO AMBITO DO MUNICIPIO 
DE CAJAMAR E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS"

Art. 1° Fica instituldo no ambito do Municlpio de Cajamar, incentivo fiscal 
a ser concedido aos contribuintes do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 
Urbana IPTU e do Imposto sobre Servipos de Qualquer Natureza ISS, quem vierem 
a efetuar doapoes ou patrocinios financeiros ou a disponibilizar bens materiais, 
equipamentos, produtos ou servipos, para o desenvolvimento do esporte amador.

§1° O Incentivo fiscal referido no caput deste artigo correspondera ao valor da 
doapao, patrocinio ou apoio, que sera inserido em Certificado de Credito expedido 
pelo Poder Publico para conpensapao tributaria.

§ 2° Sao abrangidas por esta lei todas as manifestapoes esportivas amadoras 
contempladas e aprovadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, 
Lazer e Eventos (SMCELE), constantes ou nao do Calendario Oficial, que venham 
a ser desenvolvidas.

§ 3° Poderao receber os recursos oriundos dos incentives fiscais previstos 
nesta lei os projetos desportivos destinados a promover a inclusao social por meio 
do esporte,preferencialmente em comunidades de vulnerabilidade social.

§ 4° E vedada a utilizapao dos recursos oriundos dos incentives fiscais 
previstos nesta lei para o pagamento de atletas profissionais e/ou respectiva 
comissao tecnicade qualquer modalidade desportiva.

DCArt. 2° - Para os fins desta lei considera-se; Q
ZDI - empreendedor: a pessoa fisica ou juridica, domiciliada no Municipio, diretamente 

responsavel pela apresentapao e execupao de projeto esportivo amador.
<C
O
LU
Q_II - colaborador: a pessoa fisica ou juridica, que venha a doar, patrocinar ou apoiar 

o desenvolvimento do esporte amador. O
Q
<Cor

III - doapao: transferencia de recursos para a realizapao de projetos esportivo^ 
amadores, com ou sem finalidade promocional e publicitaria; LU

ce

IV - patrocinio: transferencia de recursos para a realizapao de projetos esportivos 
amadores, com finalidade promocional e publicitaria;
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V - apoio: a disponibilizagao de alimentagao estadia transporte, materials 
permanentes ou de consume, espagos, aparelhos, equipamentos, recursos tecnicos 
profissionais e demais produtos ou servigos que possam ser avaliados e 
representados monetariamente em documentos comprobatorios, para a realizagao 
de projetos esportivos amadores, com finalidade promocional e publicitaria ou de 
retomo institucional;

VI - certificado de credito: documento que sera expedido ao Colaborador 
controlado pelo Poder Publico apos a devida comprovagao da doagao, patrocinio ou 
apoio, que vierem a ser destinados aos projetos esportivos amadores, apos a 
confirmagao de regularidade fiscal.

Art. 3 - Para fins previstos nesta lei, consideram-se projetos esportivos
amadores:

I - promover e estimular a revelagao de atletas, com valorizagao de recursos 
humanos e conteudos locals, inclusive financiar os atletas de alto rendimento, 
federados ou nao, que venham a representar oficialmente o Municipio;

II - apoiar, valorizar e difundir competigoes esportivas no Municipio;

III - adquirir e preserver bens e equipamentos para pratica esportiva;

IV - desenvolver a consciencia social e expor a contribuigao do esporte na formagao 
de carater individual e coletivo;

Art. 4° - Os portadores do Certificado de Credito a que alude o § 1° do 
artigo 1° desta lei poderao utiliza-los para recolhimento do Imposto sobre a 
Propriedade predial e Territorial Urbana - IPTU, de cujo imovel mantenha a 
propriedade, a posse ou a detengao devidamente comprovada, e do Imposto Sobre 
Servigos de Qualquer Natureza - ISS, ate o limite fixado em lei, pelos respectivos 
contribuintes no exercicio fiscal em que financiarem o projeto.

§ 1° A redugao prevista no caput deste artigo fica limitada a 30% (trinta por 
cento) do IPTU e do ISS langados anualmente e devidos pelo contribuinte a partir do 
exercicio seguinte ao da emissao do Certificado de Credito e nos exercidos 
subsequentes, enquanto houver saldo.

§ 2° Nao serao concedidos Certificados de Creditos a pessoas que estejam em 
debito com a Fazenda Publica Municipal, ressalvados os casos de parcelamento ou 
inclusao em programas de recuperagao fiscal.

Art. 5° Sera de competencia do Executive a fixagao do limite maximo de 
incentive a ser concedido por projeto esportivo amador individualmente, conforme 
parecer tecnico da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos 
(SMCELE).
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Art. 6° Anualmente, sera publicado edital de chamamento, contendo 
criterios objetivos de relevancia e oportunidade, de mode que a Secretaria 
Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos (SMCELE) possa contemplar os 
projetos esportivos de forma equitativa, sendo posteriormente avaliados e 
deliberados.

Art. 7° Para cumprimento das finalidades expressas no artigo 3° desta lei, os 
projetos esportivos amadores em cujo valor serao captados e canalizados recursos, 
consistirao em qualquer urn destes instrumentos:

I - incentive a formagao de elementos humanos mediante:

a) instalagao e manutengao de cursos de carater esportivo, destinados a formagao, 
especializagao e aperfeigoamento de pessoal de area esportiva, em 
estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos;

b) formagao esportiva de base em escolinhas de iniciagao de atletas, destinada a 
criangas e adolescentes.

II - fomento a pratica esportiva, mediante:

a) realizagao de competigoes, exposigoes, festivals, demonstragoes e outros 
congeneres esportivos;

b) cobertura de despesas com documentagao, transporte, estadia, alimentagao, 
seguro de pessoas, materials esportivos e equipamentos destinados aqueles que 
forem representar o Municipio fora de seu territorio em competigoes oficiais.

III - aquisigao, conservagao, manutengao e preservagao do patrimonio e 
equipamentos destinados a pratica esportiva;

IV - estimulo ao conhecimento dos bens e valores esportivos mediante:

a) - distribuigao irrestrita e gratuita de ingressos para espetaculos esportivos;

b) - levantamento, estudos e pesquisas na area do esporte e de suas varias 
modalidades.

V- apoio as atividades esportivas amadoras, mediante:

a) realizagao de missoes no Pais e no exterior, inclusive por meio do fornecimento 
de transporte, estadia e alimentagao;

b) contratagao de servigos para elaboragao de projetos esportivos;
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c) agoes nao previstas neste artigo e consideradas relevantes pela Administragao 
Municipal, apos previsao, avaliagao e consulta ao departamento municipal de 
esportes.

Art. 8° Fica vedada, tambem, a utilizagao dos recursos arrecadados em 
projetos esportivos amadores quando houver vinculo de parentesco, ate segundo 
grau entre o Colaborador (doador, patrocinador ou apoiador) e o Empreendedor 
esportivo, ou quando, ambos se tratarem da mesma pessoa.

Art. 9° Sera criada uma Comissao Especial com servidores do 
Municipio, que tera por finalidade analisar os seguintes requisites:

I - proposta do projeto;
II - alcance esportivo, educacional e social;
III - orgamento;
IV - retorno de interesse publico:
V - clareza e coerencia nos objetivos;
VI - relevancia para o Municipio;
VII - capacidade executiva do proponente, mediante analise de seu curriculo.

Art. 10 Os recursos arrecadados dos contribuintes serao encaminhadosa 
urn Fundo Municipal que gerira os valores percebidos, para posterior destinagao.

Art. 11 Aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, 
Lazer e Eventos (SMCELE), o Executive providenciara a liberagao e repasse dos 
recursos ao proponente.

Art. 12 Os Certificados referidos no artigo 2°, VI, desta lei terao prazode 
validade de 02 (dois) anos para sua utilizagao, a contar de sua expedigao, corrigidos 
pelos mesmos indices aplicados na corregao dos impostos municipais.

Art. 13 O empreendedor devera apresentar prestagao de contas das 
importancias recebidas, para o desenvolvimento de seu projeto esportivo, na forma, 
prazos e condigoes previstas em legislagao propria em vigor.

Art. 14 Alem das sangoes penais cabiveis, o empreendedor que nao comprovar 
a correta aplicagao desta lei por dolo desvio do objetivo e/ou dos recursos, estara 
sujeito, conforme o caso e garantida defesa previa, as seguintes sangoes:

I - advertencia por escrito:
II - devolugao das importancias ou bens recebidos;
III - ao pagamento de multa correspondente a 5 (Cinco) vezes o valor da vantagem 
auferida indevidamente;
IV - suspensao temporaria para apresentagao de projetos esportivos pelo prazo de 
ate 05 (cinco) anos.
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Art. 15 As entidades de class© representativas dos diversos segmentos 
esportivos poderao ter acesso em todos os niveis, a toda documentagao referente 
aos projetos esportivos amadores beneficiados por esta Lei.,

Art. 16 Esta lei entrara em vigor na data da sua publicagao revogada as 
disposigoes em contrario.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 06 de agosto de 2.021.

TARCISIO MOREIRA DE CARVALHO 
VEREADOR
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JUSTIFICATIVA:

E publico e notorio que o municipio de Cajamar, tem atletas excepicionais em 
todas as modalidades esportivas, hoje temos corredores, nadadores, atletas de artes 
marciais, jogadores de futebol e tantos outros em inumeras modalidades esportivas, 
que anseia por oportinidade para representar o municipio nas diversas competigoes 

esportivas existentes.
Temos atletas consagrados em suas modalidades, exemplo e nosso Secretaria 

Municipal de Esportes, que atuou em diversos clubes tanto no Brasil quanto em 

outros paises.
Sabemos das dificuldades encontradas pelos atletas amadores, falta de 

recusos financeiros, incentives tecnico e tantos outros equipamentos necessaries.
O desenvolvimento de uma politica municipal de incentive ao esporte amador 

visa desenvover habitos saudaves na populagao, propiciar lazer e convivencia 

comunitaria para os municepes.
Ante o exposto, contando com o apoio dos nobres edis proponho a aprovagao 

do presente projeto de Lei.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 06 de agosto de 2.021.

TARCISIO MOREIRA DE CARVALHO 
VEREADOR
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