
LEI Nº 988 DE 11 DE JUNHO DE 2013 
 
 
 

“INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE 

INCENTIVO AO ESPORTE – SÃO 

GONÇALO OLÍMPICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 
 
A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, 

Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 11 da Lei 

Orgânica, sanciono a seguinte lei: 

 
 

Art. 1º - Fica instituído o programa municipal de Incentivo ao Esporte, denominado “São 

Gonçalo Olímpica” no município de São Gonçalo do Rio Abaixo – MG. 

 

Parágrafo único - O programa municipal “São Gonçalo Olímpica”, consistirá em conceder 

incentivo financeiro na forma de apoio a atletas e para-atletas de rendimento para 

participarem de competições desportivas amadoras regionais, nacionais e internacionais 

representando o município de São Gonçalo do Rio Abaixo – MG. 

 

Art. 2º - O incentivo citado no parágrafo anterior se dará mediante concessão e reembolso 

de despesas com passagens aéreas ou terrestres para viagens no território nacional ou fora 

dele, materiais esportivos, transporte por terra, traslado, hospedagem e alimentação, 

podendo ser concedido ao atleta individual, à equipe desportiva e sua comissão técnica e 

delegação para treinamentos e competições oficiais. 

 

Art. 3º - São requisitos para seleção de atletas individuais ou que irão compor as equipes: 

 

I - Ter no mínimo 10 (dez) anos sem limite de idade máxima; 



II - Ser filiado à entidade de administração de sua modalidade, tanto estadual (federação) 

como nacional (confederação) pelo município de São Gonçalo do Rio Abaixo; 

III - Ter participado de competições oficiais da modalidade no ano imediatamente anterior 

àquele em que está pleiteando a ajuda de custo, tendo obtido até a terceira colocação nas 

modalidades individuais ou coletivas, ou se classificado para competições nacionais de 

acordo com o critério de cada entidade de administração da modalidade; 

IV - Consentimento dos responsáveis legais para atletas menores; 

V - Manter os treinamentos e continuar participando de competições nacionais oficiais, ou 

seja, estar em plena atividade esportiva; 

VI - Comprometer-se a representar com honra o município de São Gonçalo do Rio Abaixo em 

sua modalidade e categoria em competições oficiais e eventos promovidos por entidades 

privadas, sempre que convocado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo; 

VII - Não estar cumprindo qualquer tipo de punição imposta por tribunais de justiça 

desportiva, liga, federação e/ou confederação das modalidades correspondentes; 

VIII - Estar cadastrado na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo na respectiva 

modalidade de sua atuação; 

IX - Ceder os direitos de imagem ao município de São Gonçalo do Rio Abaixo, e usar 

obrigatoriamente em seu uniforme do brasão do município. 

 

Parágrafo único - Os atletas em idade escolar deverão estar matriculados em instituição de 

ensino pública ou privada, bem como ter rendimento escolar de no mínimo 60 % (sessenta 

por cento) de aproveitamento, além de ótima conduta disciplinar. 

 

Art. 4º - As equipes serão formadas nas modalidades esportivas que forem julgadas 

convenientes pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, de acordo com a 

estrutura física existente no município, devendo ser restritas à categoria amadora. 

 

Art. 5º - As equipes formadas de acordo com o artigo anterior, serão consideradas como as 

Seleções de São Gonçalo do Rio Abaixo em cada modalidade, figurando nas tabelas de jogos 

o nome do município. 



 

Art. 6º - A delegação poderá ser formada pelos seguintes profissionais: Professor de 

Educação Física, Fisioterapeuta, Nutricionista, Preparador Físico, Treinador, Enfermeiro, 

Roupeiro, Auxiliar Técnico e outros ligados à área desportiva ou gestão desportiva. 

 

Art. 7º - A composição da delegação será submetida à avaliação por parte da Secretaria 

Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, de acordo com as exigências da entidade 

administrativa de cada modalidade. 

 

Art. 8º - Serão afastados do programa municipal “São Gonçalo Olímpica”, os atletas que: 

 

I - utilizar de documentos ou declarações falsas para obtenção de benefícios; 

II - condenação por uso de “doping”; 

III - não apresentarem a documentação comprovando suas participações na competições 

previstas no projeto; 

IV - quando convocados, não participarem das competições sem justificativa convincente a 

ser aceita pela comissão; 

V - se transferirem para outro Município, Estado ou País; 

VI – forem dispensados de seleções representativas de São Gonçalo por indisciplina ou 

pedirem dispensa; 

VII - deixarem de cumprir quaisquer das condições exigidas no artigo 3º.     

 

Art. 9º - Para fazer face às despesas previstas nesta lei, fica autorizado o Executivo Municipal 

a abrir crédito especial ao orçamento fiscal vigente no valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco 

mil reais), conforme estimativa de impacto orçamentário anexa. 

 

Órgão: 02 - Executivo 

Unidade: 08 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo 

Subunidade: 01 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer 

Função: 27 - Desporto e Lazer 

Sub-função: 813 - Lazer 



Programa: 0026 - Promoção e Apoio ao Lazer, Desporto e Turismo 

Atividade: 2.086 - Manutenção do FMEL 

Categoria: 3 - Despesas Correntes 

Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes 

Modalidade: 90 - Aplicações Diretas 

Elemento: 48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 

 

Art.10º. - Para fazer face às despesas nesta lei, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação na seguinte dotação: 
 

Órgão: 02 - Executivo 

Unidade: 21 – Ouvidoria Municipal 

Função: 04 - Administração 

Sub-função: 122 – Administração Geral 

Programa: 0045 - Ouvidoria Municipal 

Atividade: 2.103 – Administração da Ouvidoria 

Categoria: 3 - Despesas Correntes 

Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes 

Modalidade: 90 - Aplicações Diretas 

Elemento: 30 – Material de Consumo 

 

Art.11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 11 de junho de 2013. 

 
 

 
Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo 
 
 
 
 
 


