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o Art. 1° A concessao de incentives fiscais para o fomento ao esporte no 
Municipio de Cajamar passa a ser regida por esta lei.

Paragrafo unico. Os incentivos e beneficios concedidos por esta lei tern por
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finalidade:

I - ampliar e democratizar o acesso a pratica esportiva, individual ou coletiva, 
na Cidade de Cajamar;

II - estimular e promover a revelagao de atletas locais;

III - proteger a memoria das expressoes esportivas da Cidade de Cajamar;

IV - estimular a requalificagao urbanistica por meio da recuperagao ou 
instalagao de equipamentos para a pratica esportiva;

V - incentivar a adogao de clubes desportivos da comunidade.

TiTULO I

DA CONCESSAO DE INCENTIVOS FISCAIS PARA FOMENTO AO ESPORTE

CAPITULO I

DOS PRINCIPIOS GERAIS

Art. 2° A concessao de incentivos fiscais para fomento ao esporte, a pessoa 
fisica ou juridica domiciliada no Municipio, observara os seguintes principios gerais:

I - adogao da Cidade de Cajamar como sede geografica dos projetos;

II - atendimento a projetos exclusivamente esportivos;

III - ampla acessibilidade ao produto resultante do projeto;

IV - imprescindibilidade de investimento publico;
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V - limite maximo de projetos por empreendedor;

VI - proibigao de patrocinio quando exista vinculo entre o empreendedor e o
patrocinador;

VII - adogao de limite maximo de investimento por projeto;

VIII - veiculagao anual de edital para a apresentagao de projetos;

IX - incentive a adogao de clubes desportivos da comunidade para a 
formagao de vinculos perenes e assegurar a sua sustentabilidade.

Art. 3° Para fins do disposto nesta lei considera-se:

I - patrocinio: a transferencia gratuita, em carater definitive, de valores em 
pecunia ou bens, moveis ou imoveis, ou a permissao de sua utilizagao sem 
transferencia de dominio, ou a cobertura de gastos, sempre destinados a realizagao 
de projetos esportivos nos termos definidos por esta lei, com ou sem finalidade 
promocional e institucional de publicidade, em troca do beneficio fiscal instituido pelo 
art. 8° desta lei;

II - doagao: a transferencia gratuita, em carater definitive, de valores em 
pecunia ou bens, moveis ou imoveis, ou a permissao de sua utilizagao sem 
transferencia de dominio, ou a cobertura de gastos, sempre destinados a realizagao 
de projetos esportivos nos termos definidos por esta lei, com ou sem finalidade 
promocional e institucional de publicidade, sem o beneficio fiscal instituido pelo art. 
8° desta lei;

III - patrocinador: a pessoa fisica ou juridica, contribuinte do ISS ou IPTU, 
que apoie projetos aprovados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer 
e Eventos, nos termos do inciso I deste artigo;

IV - doador: a pessoa fisica ou juridica que apoie projetos aprovados pela 
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos, nos termos do inciso II 
deste artigo;

V - proponente ou empreendedor: atleta, em nome proprio, ou pessoa 
juridica de fins nao economicos e natureza esportiva, que propoe o projeto de 
carater esportivo que sera patrocinado e, uma vez aprovado pela Secretaria 
Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos, sera o responsavel por sua fiel 
execugao e pela apresentagao da prestagao de contas do projeto;

VI - proponente-beneficiario: autor de projeto para incentive nas hipoteses 
previstas pelos Capitulos III e IV, do Titulo I desta lei, que independem de patrocinio 
de terceiros.

Art. 4° Somente poderao ser beneficiados, pelos incentives estabelecidos 
nesta lei, os projetos esportivos:
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I - em que o empreendedor nao tenha vinculos com o patrocinador, nas 
hipoteses do Capitulo II, do Tltulo I, desta lei;

II - que nao tenham recebido recursos do Municipio a qualquer titulo para a
sua realizagao;

III - cujo empreendedor ou proponente-beneficiario nao receba do Municipio 
incentivo ou recursos financeiros de qualquer natureza, exceto subvengao;

IV - cujo empreendedor pessoa fisica ou juridica ou proponente-beneficiario 
esteja domiciliado no Municipio ha no minimo 2 (dois) anos;

V - cujo empreendedor nao esteja inscrito no CADIN municipal, alem de 
estar em situagao regular perante o INSS e o FGTS.

Art. 5° Os incentives concedidos por esta lei nao poderao ser utilizados para
pagamento de:

I - debitos tributarios decorrentes de fatos geradores anteriores a data de 
conclusao do patrocinio;

II - debitos tributarios apurados apos iniciada a agao fiscal;

III - multa moratoria, juros de mora e corregao monetaria:

IV - Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS retido na fonte;

V - Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS para fins de 
obtengao do Certificado de Conclusao da Obra (Habite-se);

VI - Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS dos optantes pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadagao de Tributes e Contribuigoes devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.

Art. 6° A Lei Orgamentaria fixara anualmente o valor que devera ser utilizado 
como incentivo fiscal para o fomento ao esporte no Municipio de Cajamar, a ser 
consignado em dotagao especifica, que nao podera ser inferior a 10% (dez por 
cento) do orgamento estabelecido para a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, 
Lazer e Eventos.

Art. 7° O incentivo fiscal correspondera a emissao de certificado de 
incentivo, com validade de urn ano, pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, 
Lazer e Eventos, aos contribuintes do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza 
- ISS ou Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme o caso, nos 
percentuais especificos, que fomentem o esporte no Municipio de Cajamar, em uma 
ou mais das seguintes modalidades:
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I - patrocinio de projetos de carater esportivo ou adogao de clubes 
desportivos da comunidade, ou promogao da requalificagao de equipamentos 
esportivos da administragao direta municipal;

II - implantagao e conservagao de areas de uso publico, em terrenes 
privados, para esporte e lazer da populagao;

III - concessao de aulas gratuitas de modalidades esportivas em espagos 
publicos e de bolsas integrals anuais para a terceira idade para aulas de ginastica, 
danga, esportes, natagao, artes marciais e demais atividades flsicas.

CAPITULO II

DO INCENTIVO FISCAL A PROJETOS ESPORTIVOS

Art. 8° O incentive fiscal para projetos esportivos correspondera a emissao 
de certificado de incentive que podera ser usado da seguinte forma:

I - ate 70% (setenta por cento) do valor do patrocinio para o pagamento de 
ate 50% (cinquenta por cento) do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - 
ISS ou Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU devido pelo patrocinador, exceto 
nas hipoteses previstas no inciso II;

II - 100% (cem por cento) do valor do patrocinio para o pagamento de ate 
50% (cinquenta por cento) do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS 
ou Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU devido pelo patrocinador, nas 
seguintes hipoteses:

a) fizer a adogao de clubes desportivos da comunidade pelo prazo minimo 
de 2 (dois) anos;

b) requalificar equipamento esportivo de administragao direta municipal.

Art. 9° Para requerer a obtengao do incentive fiscal, alem dos demais 
requisites que forem exigidos em cada edital, devera o empreendedor apresentar o 
projeto explicitando os objetivos e recursos financeiros e humanos envolvidos, para 
fins de fixagao do valor do incentive e fiscalizagao posterior, sendo que na hipotese 
de adogao de clubes desportivos da comunidade o projeto devera ser plurianual.

Paragrafo unico. So serao admitidos projetos que ja contenham a intengao
de patrocinio.

Art. 10. A concessao de incentive fiscal para a realizagao de projetos de 
carater esportivo para as areas adiante elencadas, a serem realizados no Municipio 
de Cajamar, fica limitada aos valores totais maximos indicados, ainda que o projeto 
vise a concretizar mais de urn produto:

4



Estado de Sao Paulo

I - projetos voltados como disciplina ou atividade extracurricular desportiva 
no ambito da educapao basica, fundamental, media e superior, que promovam 
atividades no contraturno escolar e objetivem o desenvolvimento integral do 
individuo, com durapao de ate 12 (doze) meses: R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais);

II - projetos de formapao voltados para a iniciapao e desenvolvimento motor 
geral de crianpas e adolescentes por meio da pratica de atividades esportivas 
orientadas, com durapao de ate 12 (doze) meses: R$ 600.000,00 (seiscentos mil 
reais);

III - projetos voltados para o rendimento, que objetivem finalizar a formapao 
e iniciar o rendimento desportivo, de forma tecnica e metodologica, na area do 
treinamento desportivo, atendendo equipes e atletas com idade igual ou superior a 
14 (quatorze) anos, vinculados a entidades de praticas desportivas e orientados para 
a formapao e especializapao, inclusive de alto rendimento, com durapao de ate 12 
(doze) meses: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);

IV - projetos que utilizem o desporto como ferramenta de inserpao social, 
democratizando oportunidades para praticas desportivas, especialmente para 
pessoas em condipoes de vulnerabilidade social, com durapao de minima de 6 (seis) 
meses e maxima de 12 (doze) meses: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);

V - projetos, no valor de ate R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) voltados 
para ampla participapao de pessoas em eventos desportivos que:

a) evitem a seletividade e a hipercompetitividade de seus participantes, 
atendendo crianpas, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiencias, alem 
de modalidades e respectivos pubiicos que sintetizem atividades fisicas 
representativas de valores da nossa identidade cultural, com durapao maxima de 3 
(tres) meses;

b) objetivem a distribuipao gratuita de ingressos para eventos de carater 
desportivo e paradesportivo por pessoa juridica, para integrantes da rede publica 
municipal de ensino ou a integrantes de comunidades vulneraveis, condipao a ser 
devidamente comprovada ja na apresentapao do projeto;

VI - projetos voltados para a capacitapao, treinamento, intercambios 
nacionais e internacionais e bolsas de treinamento, objetivando atender tecnicos, 
atletas e gestores desportivos buscando desenvolver e aperfeipoar a gestao sobre a 
administrapao, tecnicas e equipamentos desportivos, com durapao maxima de 12 
(doze) meses: ate R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

VII - projetos que beneficiem exclusivamente a orgao publico, fundapao, 
associapao civil sem fins lucrativos, organizapao social ou organizapao da sociedade 
civil de interesse publico, com sede ou filial no Municipio de Cajamar ha mais de 5
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(cinco) anos, que detenham certificado de utilidade publica ou de interesse publico: 
ate R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para restauragao, ampliagao, adequagao 
ou informatizagao de acervos de memoria esportiva que estejam permanentemente 
abertos a visitagao publica, vedado o beneficio a projetos destinados a acervos de 
acesso restrito aos associados;

VIII - projetos voltados a construgao, reformas e adequagao de espagos, 
equipamentos e instalagoes desportivas de administragao direta municipal desde 
que devidamente autorizado pelo orgao responsavel e acompanhado de 
compromisso de conclusao da obra no prazo maximo de dois anos a contar do 
efetivo recebimento dos valores incentivados: R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de 
reais);

IX - projetos de adogao de clubes desportivos da comunidade pelo prazo 
minimo de 2 (dois) anos: R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de reais).

§ 1° Os valores previstos neste artigo serao corrigidos em Janeiro de cada 
ano pelo IRCA - Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, ou na hipotese de sua 
extingao, pelo indice que o substituir, ou, nao havendo substituigao, por outro indice 
oficial definido pela Secretaria Municipal de Fazenda.

§ 2° Projetos que contemplem atividades esportivas e obras nao 
enquadradas nos incisos deste artigo serao submetidos ao orgao tecnico a que 
alude o art. 17 desta lei, o qual deliberara sobre a concessao e o valor do incentive.

§ 3° Em casos excepcionais, de manifesto interesse publico, que nao 
poderao abranger as hipoteses dos incisos VII, VIII e IX, poderao ser aprovados 
incentives a projetos cuja realizagao das atividades ocorra tambem fora da Cidade 
de Cajamar.

Art. 11. Nao podera ser patrocinador:

I - o proprio proponente, seu conjuge ou parente ate o terceiro grau, inclusive
os afins;

II - quern mantenha ou tenha mantido os seguintes vinculos com o 
proponente do projeto:

a) pessoa juridica da qual o proponente seja, ou tenha sido nos doze meses 
anteriores a publicagao do edital, titular administrador, gerente, acionista ou socio;

b) a pessoa juridica ou fisica mantenedora ou participe da administragao do
proponente;

c) que apresente qualquer outro vinculo que, a juizo da Administragao 
possa gerar confusao entre o proponente e o patrocinador;
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III - quem, no periodo de cinco anos anteriores a data de publicapao do 
edital, nao tenha honrado com repasse de valores para patrocinio de projetos 
beneficiados por incentivo fiscal municipal, e tenha sido formalmente declarado pela 
Administragao, em processo administrative regular, que a ausencia do repasse 
comprometeu a realizagao do projeto;

IV - quem nao tenha prestado contas ou as tenha prestado irregularmente, 
em convenios ou ajustes similares, celebrados com a Secretaria Municipal de 
Cultura, Esportes, Lazer e Eventos.

V - quem esteja inscrito no CADIN municipal ou em situagao irregular 
perante o INSS e o FGTS.

Art. 12. Nao poderao concorrer a concessao dos incentives e beneficios 
previstos pelo art. 8° desta lei, dentre outros, os projetos que prevejam:

I - pagamento de salaries a atletas ou remuneragao a entidades de 
administragao ou de pratica desportiva de qualquer modalidade;

II - apresentagoes de atletas internacionais, exceto quando a apresentagao 
for publica e tiver uma cota minima de gratuidade de 25% (vinte e cinco por cento);

III - eventos promovidos por escolas, colegios, academias e similares, 
mesmo que veiculem conteudo exclusivamente esportivo, quando houver cobranga 
de ingresso;

IV - palestras, oficinas e cursos de temas nao relacionados diretamente com 
atividades desportivas;

V - despesas de manutengao e organizagao de equipes profissionais;

VI - aquisigao de espagos publicitarios em qualquer meio de comunicagao

VII - projetos de conteudo sectario ou segregacionista atinente a raga, cor
sexo e religiao.

CAPITULO III

DO INCENTIVO FISCAL A IMPLANTAQAO E CONSERVAQAO DE AREAS 
PUBLICAS PARA ESPORTE E LAZER

Art. 13. O incentivo fiscal para a destinagao publica de areas privadas para 
esporte e lazer, em imoveis que sejam classificados como terrenos nao edificados, 
correspondera a emissao de Certificado Anual para pagamento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU, em percentuais calculados sobre o valor do tribute relative 
ao imovel destinado ao projeto, da seguinte maneira:
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I - 5% (cinco por cento) na aprovagao do projeto;

II - 10% (dez por cento) no segundo ano;

III -15% (quinze por cento) no terceiro ano;

IV - 20% (vinte por cento) no quarto ano

V - 25% (vinte e cinco por cento) no quinto ano;

VI - 30% (trinta por cento) no sexto ano;

VII - 35% (trinta e cinco por cento) no setimo ano;

VIII - 40% (quarenta por cento) no oitavo ano;

IX - 45% (quarenta e cinco por cento) no nono ano;

X - 50% (cinquenta por cento) a partir do decimo ano.

§ 1° A concessao do incentive obedecera, ainda, as seguintes condigoes:

I - o projeto para a area devera ser aprovado pela Secretaria Municipal de 
Cultura, Esportes, Lazer e Eventos, quanto aos aspectos legais pelo Gabinete 
Municipal.

II - nao podera haver outra area semelhante, destinada ao mesmo fim, no 
raio de 2 (dois) quilometros;

III - a emissao do certificado a partir do segundo ano nao sera automatica, 
devendo ser requerida pelo proponente-beneficiario, junto a Secretaria Municipal de 
Cultura, Esportes, Lazer e Eventos que, para emiti-lo, devera verificar a manutengao 
das condigoes exigidas.

§ 2° Nao sera emitido o Certificado Anual a que alude o “caput” deste artigo,
quando:

I - a area deixar de ser destinada ao esporte por vontade do proprietario ou 
da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos;

II - houver cobranga de quaisquer valores pelo uso da area pela comunidade 
ou na ausencia de manutengao adequada, comprovadas em devido processo legal, 
sendo que, nesta hipotese, a mesma area nao podera ser objeto do beneficio por 
cinco exercicios fiscais.
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CAPITULO IV

DO INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS

Art. 14. O incentivo fiscal a pratica de atividades fisicas e esporfivas 
correspondera a emissao de certificado que podera ser usado para pagamento de 
ate 50% (cinquenta per cento) do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - 
ISS devido pelos prestadores de servigos de ginastica, danga, esportes, natagao, 
artes marciais e demais atividades fisicas, que implantarem uma ou mais das 
seguintes atividades para a populagao:

I - concessao de aulas gratuitas, no minimo semanalmente, pelo periodo de 
1 (um) ano, em espagos publicos tais como pragas e parques ou centres esportivos 
municipals ou assim assemelhados;

a) que distem mais de 10 quilometros do centre da Cidade: pagamento de 
ate 40% (quarenta por cento) do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - 
ISS;

b) na area inserida no raio de ate 10 quilometros do centre da Cidade: 
pagamento de ate 10% (dez por cento) do Imposto sobre Servigos de Qualquer 
Natureza - ISS;

Art. 15. Todas as atividades propostas pelo proponente-beneficiario para o 
fim da emissao do certificado previsto pelo art. 14 deverao ser previamente 
aprovadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos e no que 
se refere ao inciso I, autorizadas pelo orgao responsavel pela area onde a atividade 
sera desenvolvida.

TITULO II

DA AVALIAQAO E FISCALIZAQAO DOS PROJETOS E DOS INCENTIVOS
CONCEDIDOS

CAPITULO I

DOS ORGAOS DE AVALIAQAO E FISCALIZAQAO, SUA ORGANIZAQAO 
ATRIBUIQOES E COMPETENCIAS

Art. 16. A avaliagao e a fiscalizagao dos projetos que objetivem a obtengao 
de incentivo nos termos estabelecidos por esta lei serao realizadas pelas seguintes 
instancias da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos.

I - Conselho Municipal Desportivo ou equivalente.

II - Departamento Esportivo.
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Art. 17. Fica definido que compete ao Departamento Esportivo instancia 
independente e autonoma em suas decisoes, administrativamente vinculada a 
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos, apos ouvir-se o 
Conselho Municipal Esportivo, com a competencia de:

I - receber os projetos apresentados, analisar sua pertinencia conforme as 
disposigoes desta lei, do decreto regulamentar e do edital anual em reunioes abertas 
ao publico;

II - aprovar ou rejeitar os projetos apresentados, mediante parecer claro e 
fundamentado, que resulte em decisao a ser publicada no Diario Oficial da Cidade, 
avaliando, tambem, os seguintes aspectos:

a) aspectos orgamentarios: pertinencia de custos e o montante de seus
valores;

b) viabilidade tecnica: qualidade do projeto e capacidade do proponente para 
a sua realizagao;

c) interesse publico: beneficios que poderao advir de sua realizagao e 
capacidade de estimular e difundir a pratica desportiva;

d) a imprescindibilidade do incentivo fiscal municipal para a sua realizagao;

III - fixar o valor do incentivo a ser concedido por projeto individualmente, 
respeitando os limites estabelecidos pelo art. 12 desta lei e independentemente do 
valor solicitado, e propondo, quando for o caso, a adequagao orgamentaria dos 
projetos, considerando, em especial:

a) a disponibilidade orgamentaria e financeira para a concessao do
beneficio;

b) o maior ou menor grau de atendimento aos requisites constantes do inciso
II deste artigo;

c) o interesse na sua realizagao, priorizando as agoes que visem a atingir as 
comunidades com menor acesso a pratica desportiva;

IV - proper as regras que deverao constar do edital, para a inscrigao de
projetos;

V - aprovar ou rejeitar, em carater preliminar, mediante parecer claro e 
fundamentado, projetos de incentivo a pratica fisica e esportiva a que se refere o art. 
14 desta lei.

CAPITULO II
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DA INEXECUQAO OU EXECUQAO IRREGULAR DOS PROJETOS ESPORTIVOS
INCENTIVADOS

Art. 18. Aprovado o projeto, o empreendedor firmara ajuste com o Municipio 
de Cajamar, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e 
Eventos, do qual constara o compromisso de cumprimento integral do projeto 
apresentado e, no caso de projeto beneficiado nos termos do art. 8°, tambem o 
compromisso de apresentagao de prestagoes de contas, contabil e de execugao.

Paragrafo unico. Da decisao que nao aprovar o projeto e que nao conceder 
o incentivo, cabera recurso ao Gestor do Departamento Esportivo, conforme a 
natureza do projeto, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) 
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo 
Secretario Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos ou autoridade delegada, 
para decisao final.

Art. 19. A inexecugao do projeto beneficiado nos termos do Capitulo II, do 
Titulo I, desta lei, ou a execugao de forma diversa da proposta e dos termos 
constantes do ajuste que altere suas caracterlsticas fundamentais, garantida a 
defesa previa, ensejara ao empreendedor:

I - advertencia, que sera aplicada pelo cometimento de irregularidades de 
menor potencial ofensivo, especialmente pelo nao atendimento no prazo 
determinado de solicitagoes de esclarecimentos ou adogao de providencias, e desde 
que ainda seja possivel e util instar o empreendedor a reconduzir o projeto as suas 
caracteristicas originais, quando for essa a hipotese, limitada a tres;

II - pagamento de multa de 0,5% (cinco decimos por cento) do valor do 
incentivo por dia de atraso na apresentagao das prestagoes de contas, limitado a 
trinta dias, prazo apos o qual incidira a penalidade prevista no inciso V deste artigo, 
observado o § 3° do art. 23, e o projeto sera considerado nao realizado, com as 
consequencias respectivas;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do incentivo, quando:

a) a prestagao de contas for rejeitada pela nao comprovagao da divulgagao 
do apoio da Municipalidade ao projeto;

b) o empreendedor nao mantiver atualizado o seu cadastro perante o orgao 
competente esportivo;

IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do incentivo, quando:

a) nao forem recolhidos ao Fundo Municipal Esportivo ou equivalente na 
forma e no prazo determinados, quaisquer valores devidos pelo empreendedor;

b) pela aplicagao da terceira advertencia;

faze-lo subir, devidamente informado, ao
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V - o pagamento de multa correspondente a ate tres vezes o valor do 
incentivo e suspensao, pelo prazo de 2 (dois) anos, do direito de contratar com o 
Municipio de Cajamar e dele receber incentivos de qualquer natureza, observado o 
prindpio da proporcionalidade e o princlpio da dosimetria das penas, quando:

a) nao realizar o projeto incentivado;

b) as prestagoes de contas forem integralmente rejeitadas;

c) nao aplicar os recursos integralmente no projeto apresentado;

d) deixar de prestar as contas respectivas dentro do prazo previsto;

VI - a rejeigao da prestagao de contas pela constatagao de dolo, desvio do 
objeto ou recursos, ou, a criterio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer

pela falta que tenha relevante gravidade, correspondera 
automaticamente a inabilitagao pelo prazo de 5 (cinco) anos para recebimento de 
novos recursos.

e Eventos

Paragrafo unico. Este artigo aplica-se, no que couber, as hipoteses de 
inexecugao ou execugao irregular de projetos beneficiados nos termos dos Capltulos 
III e IV, do Titulo I, desta lei.

Art. 20. O empreendedor estara sujeito ainda, conforme o caso:

I - ao recolhimento ao Fundo Municipal de Esportes do valor total recebido a 
titulo de incentivo, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias do 
despacho que o determinado, nas seguintes hipoteses:

a) quando nao for apresentada a prestagao de contas dentro do prazo
previsto;

b) nao realizagao do projeto;

c) nao recolhimento aos cofres publicos das multas previstas no artigo 
anterior, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da publicagao do despacho 
Diario Oficial da Cidade;

d) nao recolhimento ao Fundo Municipal de Esportes das despesas

no

glosadas

II - a inscrigao no Cadastro Informative Municipal - CADIN municipal;

III - a comunicagao do fato ao Ministerio Publico, quando houver indlcio de 
crime ou ato de improbidade.

12



Estado de Sao Paulo

Paragrafo unico. Este artigo aplica-se, no que couber, as hipoteses de 
inexecugao ou execugao irregular de projetos beneficiados nos termos dos Capitulos 
III e IV, do Tltulo I, desta lei.

Art. 21. A aplicagao das penalidades, ou sua dispensa, e de competencia do 
Secretario Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos, que podera delega-la, e 
devera ser precedida de manifestagao opinativa do Departamento Esportivo apos a 
concessao de oportunidade de defesa previa ao empreendedor ou ao proponente- 
beneficiario.

§ 1° Para a dispensa de aplicagao das penalidades e imprescindlvel que o 
empreendedor comprove, por meio de documentagao contemporanea aos fatos 
alegados, a ocorrencia de evento que o impediu inapelavelmente do cumprimento da 
obrigagao, caracterizando forga maior, seguida de expressa manifestagao do 
Departamento Esportivo, quando for o caso, do Conselho Municipal de Esportes.

§ 2° Transcorrido “in albis” o prazo recursal, de 10 (dez) dias uteis, contados 
da publicagao da pena imposta no D.O.E., ou indeferido o recurso, o pagamento das 
multas e o recolhimento do valor do incentive, ou dos valores glosados deverao ser 
realizados no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias uteis, apos o qual a Secretaria 
Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos devera encaminhar o processo 
respective para inscrigao na dlvida ativa e cobranga judicial e, quando cabivel, 
comunicagao do fato ao Ministerio Publico, ouvida, previamente, a Secretaria 
Municipal de Justiga competente.

§ 3° O empreendedor podera, justificadamente, solicitar ao Secretario 
Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos a ampliagao do prazo previsto no 
edital para a prestagao de contas, em ate, no maximo, 90 (noventa) dias.

§ 4° Nao cabe recurso da decisao que glosar despesas da prestagao de 
contas, cabendo, porem, pedido de reconsideragao no prazo improrrogavel de 5 
(cinco) dias uteis, dirigido ao Secretario Municipal, desde que devidamente 
justificado e documentado, nao bastando mera alegagao do empreendedor quanto a 
sua regularidade.

Art. 22. Se caracterizado conluio, o patrocinador respondera solidariamente 
pelo pagamento das multas e pela devolugao do valor do incentive, alem de ficar 
impedido de receber o incentive fiscal relative ao projeto viciado, ou a qualquer outro 
pelo prazo de 10 (dez) anos.

Art. 23. O patrocinador que nao honrar com o repasse de valores para o 
patroclnio de projeto esportivo e com isso impedir a sua realizagao, ou compromete- 
la gravemente, sera declarado pela Administragao, em processo administrative 
regular, impedido de patrocinar projetos por esta lei pelo prazo de 5 (cinco) anos.
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CAPITULO III

DAS DEMAIS INFRAQOES E SANQOES CABIVEIS

Art. 24. Constituem infragao aos dispositivos desta lei:

I - o recebimento pelo patrocinador de qualquer vantagem financeira 
material em decorrencia do patrocinio que com base nela efetuar;

II - agir o patrocinador, o proponente-empreendedor ou o proponente- 
beneficiario com dolo, fraude ou simulagao para utilizar incentive nela previsto;

III - desviar para finalidade diversa da fixada nos respectivos projetos dos 
bens, valores ou beneficios com base nela obtidos;

IV - adiar, antecipar ou cancelar, sem justa causa, atividade desportiva 
beneficiada pelos incentives nela previsto;

o descumprimento de qualquer das suas disposigoes ou das 
estabelecidas em sua regulamentagao.

Art. 25. As infragoes aos dispositivos desta lei, sem prejuizo das demais 
sangoes cabiveis, sujeitarao o beneficiario do Certificado:

I - a devolugao do valor correspondente;

pagamento de multa correspondente a duas vezes o valor da 
vantagem auferida indevidamente, sem prejuizo do disposto no inciso I deste artrgo.

TITULO III

DISPOSIQOES FINAIS

Art. 26. Os beneficios fiscais previstos por esta lei passam a vigorar a partir 
do primeiro dia do exercicio seguinte ao da data de sua publicagao e nao eximem 
seus beneficiaries da inscrigao e atualizagao de seus dados no Cadastre de 
Contribuintes Mobiliarios respective, quando for o caso, e do cumprimento das 
demais obrigagbes acessorias.

ou

recursos

V

ao

Art. 27. Nenhum patrocinio esportivo podera ser concedido sem que o
casosprojeto tenha se submetido a avaliagao prevista por esta lei, exceto em 

excepcionais, devidamente justificados e autorizados pelo Prefeito, hipotese em que 
a despesa onerara a dotagao propria e nao a prevista pelo art. 6° desta lei.

Art. 28. Em todos os projetos incentivados por esta lei devera constar 
claramente de todo o material de divulgagao, inclusive eventuais insergoes em midia 
de radio, cinema, televisao, telefonia movel e Internet, o apoio institucional da
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Prefeitura do Municipio de Cajamar, conforme especificado em decreto 
regulamentar, sob pena de devolupao do valor total do incentivo.

Paragrafo unico. Quando o incentivo for destinado a recuperapao de imovel, 
implantapao de area publica esportiva, formapao, recuperapao ou catalogapao de 
acervo, devera, tambem, ser afixada no local placa permanente informativa do 
beneficio concedido, com dimensoes e dizeres a serem estabelecidos por decreto 
regulamentar, sob pena de devolupao do valor total do incentivo.

Art. 29. Em 1° de outubro de cada ano, o saido porventura existente na 
dotapao orpamentaria destinada a concessao de incentivo fiscal 
6° desta lei, que nao tiver previsao de utilizapao no exercicio, sera automaticamente 
transferido para a dotapao do Fundo Municipal de Esportes, regido pela Lei n 
1.773/2019.

nos termos do art.

Art. 30. As despesas com a execupao desta lei correrao por conta das 
dotapbes orpamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 31. Cabera ao Executive a regulamentapao da presente lei no prazo
legal.

Art. 32. Esta lei entra em vigor em 01 de Janeiro de 2022.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 12 de julho de 2.021

/Li
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JUSTIFICATIVA.

Como se sabe, Cajamar nao conta com uma legislagao para promover o incentive 
ao esporte na cidade, promovendo-se assim o desenvolvimento social, da juventude, 
o acolhimento dos mais velhos, e o uso do esporte como instrumento de mudangas 
e transformagdes sociais.

Como vereador tenho conversado com o empresariado que asseverou 
necessario uma legislagao que permita-se investir em projetos esportivos na cidade, 
visto que, empresas da cidade vem patrocinando times, projetos, esportivos da 
Cidade de Jundiai - SR, justamente por Cajamar nao possuir uma legislagao sobre o 
tema.

Sabe-se a importancia de um diploma legal que estabelece politica publica de 
transformagao social ao mesmo tempo que sirva de instrumento de seguranga 
juridica para quern deseje investir em projetos esportivos ou acolhe-los em nossa 
cidade.

Alem disso, a lei de incentive permite a cidade estruturar sua legislagao para aderir a 
programas na esfera federal de repasses ao esporte.

Desta forma, apresenta-se o presente projeto de lei buscando-se aprimorar a 
legislagao municipal, fomentar o investimento em agoes esportivas que promovam 
transformagao social, acolhimento da juventude ao mesmo tempo que fomentam 
agoes da terceira idade, a atletas profissionais e amadores e ainda que viabilizem 
seguranga juridica a cidade.

ser

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 12 de julho de 2.021
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