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Dispõe sobre a regulamentação do Fundo de 
Incentivo ao Esporte. 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais e 

nos termos da Lei Orgânica do Município,  

 

 
D E C R E T A: 

 

Art. 1º - O Fundo de Incentivo ao Esporte criado pela Lei Municipal n° 2.174/2011, é um Fundo de 

natureza contábil com prazo indeterminado de duração e financiará projetos esportivos na forma estabelecida 

neste regulamento e fiscalizado pelo Conselho Municipal de Desportos sobre programas e alocações de 

recursos. 

 

Art. 2° - O FIE é destinado a financiar e implementar programas esportivos de interesse social 

para a população municipal. 

 

Art. 3° -  Considera-se de interesse social todo projeto público ou particular, destinado à promoção 

das comunidades urbanas e rurais e sua integração ao conjunto do Município, por meio de políticas 

permanentes, com destaque para: 

I. Construção e manutenção de equipamentos públicos destinados a prática das diversas 

modalidades de esportes; 

II. Criação de calendários anuais de eventos esportivos urbanos e rurais, visando 

intercâmbio e a integração das comunidades; 

III. Programas municipais de valorização da prática esportiva, enfatizando parcerias com 

Organizações Sociais do Terceiro Setor; 

IV. Esporte de rendimento; 

V. Esporte de educação; 

VI. Esporte de participação; 

VII. Fomento às práticas esportivas formais e não formais, como incentivo à educação, 

desenvolvimento social, integração sociocultural e preservação da saúde física e mental; 

VIII. Incentivo de programas de capacitação dos recursos humanos atuantes no meio 

esportivo; 
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IX. Incentivo e fomento às entidades e aos atletas integrantes do sistema de desporto do 

Município de São Sebastião, de maneira a favorecer a melhoria do nível técnico das 

representações de São Sebastião; 

X. Incentivo a pesquisas que possam contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento do 

esporte no município de São Sebastião; 

XI. Outros objetivos não previstos nos incisos anteriores e considerados relevantes pela 

Secretaria de Esporte, ouvido o Conselho Municipal de Desportos. 

Art. 4° -  Constituirão recursos do FIE: 

I. Repasses públicos do Município, Estado e da União, frutos de convênios ou de rubricas 

orçamentárias daqueles entes federais; 

II. Contribuições e doações de pessoas física e jurídicas, nacionais ou estrangeiras; 

III. Tributos municipais pagos pelas pessoas físicas e jurídicas por atividades de lazer e 

entretenimento no Município, de caráter permanente ou provisório; 

IV. Recursos captados à iniciativa privada, advindos de incentivos fiscais do município; 

V. Rendas provenientes da aplicação de seus recursos; 

VI. Demais receitas percebidas a qualquer Título. 

Parágrafo único. Os recursos do FIE somente poderão ser aplicados na formulação e viabilização 

de projetos e programas que estejam de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal de Desportos. 

 

Art. 5° - Todo e qualquer projeto no âmbito do Esporte Amador do Município deverá ser analisado 

pela comissão de avaliação e discutido com o Conselho Municipal de Desportos para efeito de captar recursos 

na iniciativa privada ou de verbas FIE (Fundo de Incentivos ao Esporte). 

 

Parágrafo único. Os projetos serão apresentados ao Poder público mediante chamamento 

público objetivando a celebração da parceria, observados os requisitos da Lei 13.019/2014 alterada pela Lei 

13.204/2015. 

 

Art. 6° - Os projetos apresentados ao FIE deverão conter: 

I. Apresentação, contendo os objetivos do projeto; 

II. Justificativa do projeto; 

III. Objetivos gerais e específicos, nos quais, definir-se-ão as intenções do interessado; 
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IV. Metas a atingir, sempre que possível, quantificadas, definindo o público a ser atingindo e 

os resultados esperados; 

V. Contrapartida oferecida; 

VI. Plano de aplicação dos recursos financeiros apresentados por meio de planilhas de 

custos, em reais, com definição das etapas e período de execução; 

VII. Relação nominal contendo nomes e endereços dos envolvidos no projeto; 

VIII. Registro no CREF do profissional envolvido diretamente no projeto, se for o caso; 

IX. Termo de compromisso de que nos meios de divulgação e promoção dos projetos, 

constarão, obrigatoriamente, o registro de que o projeto é patrocinado pelo FIE / 

Secretaria de Esportes. 

§1° - Cronograma físico-financeiro com indicação do período de execução de cada etapa, e o 

respectivo valor. 

§2° - Os órgãos executivos da Secretaria de Esportes prestarão, se solicitados, toda assistência 

técnica à elaboração dos projetos. 

 

Art. 7° -  A Secretaria de Esportes poderá, ouvido o Conselho Municipal de Desportos, editar 

normas estabelecendo: 

I. Cronograma de apresentação, julgamento e pagamento dos projetos apoiados; 

II. Os valores máximos e mínimos atribuíveis a um projeto, individualmente, considerando 

as previsões do montante de recursos financeiros disponíveis no trimestre; 

Art. 8° - É assegurado a qualquer cidadão ou associação civil, em obediência ao princípio da 

publicidade o acesso, desde que requeira toda a documentação referente aos projetos esportivos. 

 

Parágrafo único. O conselho Municipal de Desportos publicará relatório resumido de cada 

projeto, do qual constará o nome do projeto, responsável, custo, valor da parcela captada perante a iniciativa 

privada e dos recursos liberados pelo Fundo de Incentivo ao Esporte. 

 

Art. 9° - As atividades resultantes dos projetos esportivos beneficiados terão de destacar, em sua 

publicidade, o nome dos patrocinadores e o apoio institucional do Município de São Sebastião. 

 

Art. 10 - Os projetos que receberem apoio financeiro do FIE serão acompanhados e avaliados por 

executor previamente designado, na forma da legislação vigente; 



  

 

 

 

 

 

 

D E C R E T O 

Nº 6975 /2017 

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

4 

 

 

§1° - Caberá ao Executor emitir relatório técnico de acompanhamento e avaliação, no prazo de 30 

(trinta) dias da conclusão do projeto. 

 

§2° - O relatório técnico e de avaliação deverá conter, no mínimo, os seguintes dados: 

I. A descrição do evento; 

II. Histórico de sua repercussão; 

III. O público atingido; 

IV. O resultado obtido e/ou a se obter. 

Art. 11 – No caso de avaliação técnica desfavorável a execução do projeto, poderá o interessado 

interpor recurso dirigido ao Conselho Municipal de Desportos. 

 

Art. 12 -  Em caso de inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado de execução do projeto, 

ou qualquer outra inadimplência, o responsável pelo projeto estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil 

e criminal, no que couber, às seguintes penalidades garantidas a prévia defesa: 

I. Advertência; 

II. Multa percentual sobre o valor do projeto; 

III. Suspensão do direito de solicitar apoio financeiro ao FIE; 

IV. Declaração de inidoneidade; 

§1° - A recusa injustificada do interessado em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, 

caracteriza o descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando a perda do apoio financeiro. 

§2° - A pena de advertência será recomendada nos casos de falta não consideradas graves, pelo 

Conselho Municipal de Desportos, conforme o caso; 

§3° - A sanção prevista no inciso II, deste artigo, poderá ser combinada com os demais incisos. 

§4° - Nas mesmas penalidades incorrerá o executor de projeto que violar direitos fundamentais da 

criança e ou adolescente, praticando condutas inapropriadas à execução do projeto que lhe causem algum tipo 

de ameaça ou constrangimento, devendo o executor cumprir o disposto na Lei Federal n°. 9069, de 13 de julho 

de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo da comunicação do fato ao 

Ministério Público. 

 

Art. 13 – A multa será aplicada nos seguintes percentuais: 
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I. De 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o montante dos recursos recebidos, até o 

trigésimo dia de atraso, quando o interessado, sem justa causa deixar de prestar contas; 

II. De 10% (dez por cento) ao mês, sobre o montante dos recursos recebidos, por atraso na 

prestação de contas, por prazo superior a 30 (trinta) dias; 

III. Correspondente a 10% (dez por cento) do valor total dos recursos recebidos não 

aplicados, quando a inexecução total ou parcial do projeto; 

IV. 2 (duas) vezes o montante dos recursos recebidos, a quem infringir por dolo, desvio do 

objetivo ou fraude na aplicação dos recursos, sem prejuízo de outras providências legais 

cabíveis; 

V. Para cada falta injustiçada: desconto da hora aula não executada; 

VI. As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 

morte em família, etc.) serão limitadas a 02 (duas) durante todo o período de contratação, 

sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no 

item II. 

Art. 14 – Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á ao interessado a pena de suspensão do 

direito de solicitar apoio ao FIE: 

I. Por 06 (seis) meses, o interessado que tenha sofrido pena de advertência por mais de 02 

(duas) vezes no período de 01 (um) ano; 

II. Por 01 (um) ano, o interessado que deixar, sem justa causa, de executar o projeto; 

III. Por 05 (cinco) anos, o interessado que infringir a lei, por dolo, desvio de objetivo ou 

fraude na aplicação dos recursos. 

Art. 15 - Esgotado o prazo de execução do projeto, o interessado ficará, automaticamente, 

impedido de participar de novas solicitações de apoio financeiro no âmbito da Secretaria de Esportes, até o 

cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste ato. 

 

Art. 16 – Declarar-se-á inidôneo o interessado que, sem justa causa, não cumprir as obrigações 

assumidas ou tenha praticado, a juízo do Conselho Municipal de Desportos, conforme o caso, falta grave, 

revestida de dolo. 

 

Art. 17 – As sanções serão aplicadas por ato do Secretário de Esportes, após a decisão do 

Conselho Municipal de Desportos, conforme o caso, facultado a defesa prévia do interessado, no respectivo 

procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 



  

 

 

 

 

 

 

D E C R E T O 

Nº 6975 /2017 

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

6 

 

 

Parágrafo único. Os atos de aplicação das penalidades serão publicados no Diário Oficial 

Eletrônico. 

 

Art. 18 – As prestações de contas serão aprovadas ou não, pelo Secretário de Esportes, ouvido o 

Conselho Municipal de Desportos. 

 

Art. 19 – A fiscalização do exato cumprimento das obrigações assumidas pelo interessado será 

realizada pela Secretaria de Esportes por meio de Executor sem prejuízo da auditoria financeira, a cargo do 

órgão próprio da Secretaria da Fazenda, podendo a qualquer tempo, solicitar ao interessado a prestação de 

contas parciais, dos recursos recebido. 

 

§1° - Quando no exercício da fiscalização forem encontradas irregularidades na execução do 

projeto, a Secretaria de Esportes deverá comunicar o fato à Secretaria de Fazenda. 

§2° - Ambas as Secretarias, uma comunicando previamente a outra, poderão representar à 

Secretaria de Assuntos Jurídicos quanto à aplicação de sanções criminais cabíveis. 

 

Art. 20 - O controle das despesas decorrentes do apoio financeiro do FIE será exercido pelos 

órgãos de controle interno do Município, sem prejuízo das competências do Tribunal de Contas. 

 

Art. 21 – Compete ao F.I.E.: 

I. Disponibilizar os espaços físicos adequados para a realização dos cursos; 

II. Disponibilizar estrutura mínima para realização dos cursos; 

III. Coordenar as execuções de cada uma das propostas selecionadas; 

IV. Fiscalizar a execução do contrato por intermédio da Diretoria de Técnica, em conjunto 

com os Coordenadores de Área; 

V. Elaborar planejamento em conjunto com os executores selecionados; 

VI. Elaborar certificados e materiais gráficos; 

VII. Divulgar os cursos na mídia local. 

Art. 22 – Compete ao proponente do projeto aprovado: 

I. Planejar os encontros; 

II. Elaborar relatórios mensais de atividades, devidamente assinado; 
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III. Apresentar ficha de frequência dos aprendizes; 

IV. Cumprir horários e os cronogramas pré-estabelecidos; 

V. Participar quando solicitado, das atividades realizadas pelo F.I.E., nas quais os projetos 

darão mostras dos trabalhos desenvolvidos; 

VI. Participar de reuniões com a Coordenação de Área. 

VII. Apresentar conduta ilibada, na execução do projeto, em cumprimento do disposto na Lei 

Federal n°. 9069, de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Art. 23 – O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 
São Sebastião, 23  de outubro de 2017. 

 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


