
PREFEITURA  DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA  MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER  - FUNDEL 

 O  esporte  e  o  lazer  contribuem  de  forma  efetiva  para  uma 
melhor qualidade de vida, facilitando a inclusão social, diminuindo desigualdades, auxiliando na 
proteção e valorização da criança, do adolescente, de adultos e idosos. Por meio de ações efetivas e 
de uma politica descentralizadora  estaremos elevando o nível do esporte e do lazer caxiense, para o 
que, a Prefeitura Municipal,  através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está lançando a 
edição para 2009 do FUNDEL.

O Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer – 
FUNDEL, criado pela Lei Municipal nº 6.160, tem a finalidade de prestar apoio financeiro para 
implementação  e/ou  ampliação  de  programas  e  projetos  que  fomentem  e  estimulem  o 
desenvolvimento de atividades esportivas  e de lazer no município, em consonância com o objetivo 
de tornar Caxias do Sul um Polo Nacional de Esporte e de Lazer.

Os  interessados  na  obtenção  do  apoio  financeiro  deverão 
apresentar seus projetos à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, através de Protocolo na próporia 
Secretaria, para serem encaminhados à Comissão de Avaliação e Seleção - CAS, para análise. Cabe 
destacar, que os projetos deverão apontar rigorosamente as necessidades financeiras necessárias à 
sua execução.

O FUNDEL em suas quinta edições contemplou 479 projetos, 
totalizando o significativo aporte financeiro de R$ 3.568,424,00. 

Para 2009 estão destinados R$ 1.126.440,00(um milhão cento e 
vinte e seis mil quatrocentos e quarenta reais), a serem distribuídos, atendendo as linhas de incenivo 
estabelecidas em lei e dentro dos limites orçametários aprovados:

 I – Educacional - 30% (trinta por cento) do valor depositado serão destinados 
ao esporte e lazer:

a) visando promover a aprendizagem;
b) capacitação por meio de cursos, oficinas, seminários e similares;
c) atividades recreativas e de lazer; e
d) administração do Fundo.

          
 II  –  Eventos  -  30% (trinta  por  cento)  destinados  à  organização  de  eventos 

esportivos locais, com caráter competitivo, de integraçãoe/ou participação, municipais, regionais, 
estaduais, nacionais ou internacionais; e

 III  –  Rendimento  -  40%  (quarenta  por  cento)  destinados  ao  esporte  de 
rendimento, visando obter resultados, apoiar o treinamento e a participação de atletas/equipes não 
profissionais, representantes da cidade em competições esportivas.

Com vistas a ampliação dos diversos programas e projetos que 
são desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, visando a qualificação dos serviços 
oferecidos à população, sem dúvida, o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer-
FUNDEL se constitui numa excelente ferramenta de aperfeiçoamento esportivo e de lazer, para uma 
melhor representatividade nos seus diversos níveis de atuação.

José Luiz Plein Filho
Secretário Municipal de Esporte e Lazer  
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PREFEITURA  DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL

 EDITAL DO CONCURSO Nº 01/2008 – SMEL

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER torna público que, nas datas e 
local  abaixo  especificados,  estará  recebendo  projetos  esportivos  e  de  lazer  e  documentos  de 
habilitação dos interessados em participar do presente CONCURSO, que se processará nos termos 
deste Edital, da Lei Municipal Nº 6.160/2003 de 17 de dezembro de 2003, do Decreto Nº 11.642 de 
19 de janeiro de 2004, Lei Municipal Nº 6.453, de 08 de dezembro de 2005 e da Lei Federal Nº 
8.666/93, com suas alterações posteriores.

Integram este Edital os seguintes documentos:

Anexo I - Modelo de formulário de apresentação dos projetos esportivos e de lazer;
Anexo II - Instrução para preenchimento do formulário de apresentação dos projetos esportivos e de 
lazer;
Anexo III- Plano de Trabalho;
Anexo IV - Relatório de Atendimentos Mensais.
Anexo V - Instrução Normativa 
Anexo VI - Minuta do convênio;
Anexo VII - Lei N° 6.160/2003; 
Anexo VIII - Decreto Nº 11.642/2004;
Anexo IX- Lei Nº 6.453;

1 . DO OBJETO
Trata  o  presente  Edital  do  concurso  para  escolha  de  projetos  que  visem  fomentar  e 

estimular o desenvolvimento do esporte e lazer no Município de Caxias do Sul a serem realizados 
com financiamento  do  Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento  do  Esporte  e  Lazer  -  FUNDEL, 
instituído pela Lei nº 6.160, de 17 de dezembro de 2003.

2. DO LOCAL E DAS DATAS
Os projetos esportivos e de lazer deverão ser protocolados na  Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer, rua Antônio Prado, nº 339, no período de 10 de dezembro de 2008 à 23 de 
janeiro de 2009, das 10h às 16h.

3. DA PARTICIPAÇÃO
         O concurso destina-se a pessoas físicas e jurídicas que promovam, sem fins lucrativos, a 
cultura esportiva e de lazer, conforme Art. 6º do Decreto nº 11.642/2004.  

 É vedada a participação de: membros da Comissão de Avaliação e Seleção do FUNDEL, 
titulares ou suplentes, seus cônjuges ou companheiros estáveis e parentes em primeiro grau; pessoas 
que tenham sociedade ou co-participação em entidades de fins lucrativos com membros da CAS; 
entidades de fins lucrativos de que sejam sócios os membros da CAS; entidades com fins lucrativos 
e funcionários da administração pública municipal, bem como as pessoas vedadas pelo art. 9º III e 
art. 84º da Lei 8.666/93 e pelo art. 242, XXI e XXIV do Estatuto dos Servidores Municipais de 
Caxias do Sul.

3.1. Somente  poderão  atuar  como  ministrantes,  nos  projetos  da  linha  Educacional, 
capacitação  de  atividades  recreativas  e  de  lazer,  nas  modalidades  credenciadas  pelo 
Conselho  Regional  de  Educação  Física  –  CREF,  profissionais  credenciados, 
aprovisionados,  professores,  acadêmicos  de  Educação  Física  com  supervisão  de  um 
profissional de Educação Física, comprovados através de documento próprio.
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4. DA HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

4.1.Os projetos esportivos e de lazer concorrentes serão inscritos em processos distintos, projeto a 
projeto; os conveniados poderão apresentar o número ilimitado de projetos; ficando limitado o 
número máximo de projetos selecionados pela CAS: 01 projeto para pessoas físicas e 03 
projetos para pessoas jurídicas, independente da linha de incentivo.

4.2. O  proponente  que  desistir  da  execução  de  seu  projeto,  após  a  seleção  da  CAS,  deverá 
apresentar justificativa, através de ofício protocolado na SMEL, para o Comitê Assessor, que 
será analisado pela CAS, podendo ficar impedido de participar do Edital do ano seguinte, de 
acordo com o parecer emitido pela mesma. 

4.3. Os projetos deverão ser protocolados no número de vias conforme o solicitado abaixo;

4.4. Os processos conterão:
a) Apresentação do projeto esportivo e de lazer,  em formulário próprio que acompanha o 

presente Edital, datilografado ou digitado e sem rasuras, juntamente com a assinatura na 
declaração de domicílio e residência para pessoa física, ou sede para pessoa jurídica, bem 
como a ciência de ambos (anexo I),  além de todas informações pertinentes ao projeto, 
(reportagens, recortes de jornal, fotos, relatórios, etc...)que possam qualificar a avaliação. 
03 vias;

b) Folhas resumo, (compõe o anexo I ) 8 vias.
c) Documentos do conveniado, conforme discriminado nos itens 4.4.1 e 4.4.2, abaixo, 01 via;
d)  Orçamentos  conforme  previsão  de  custo,  1  via  (contratação  de  serviços  fora  do 

município 3 vias comprovando menor valor).

4.4.1. O proponente, pessoa física deverá apresentar:
a) Cópia da Carteira de Identidade;
b) Cópia do CPF;
c) Cópia do comprovante de residência,
d) Certidão Negativa expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura de Caxias 

do Sul, em vigor;
e) Currículum comprovando atividade na área de enquadramento do projeto;
f)  Comprovação  de  ser  professor  de  Educação  Física,  aprovisionado  ou  estar 

credenciado no CREF;
g) No caso de cursos, palestras, apresentar curriculum do palestrante;
h) Autorização do local onde o projeto será desenvolvido.

4.4.2. O proponente, pessoa jurídica deverá apresentar:
a) Cópia Estatuto da Associação;
b) Cópia da ata da última eleição;
c) Cópia da ata de nomeação e posse da atual diretoria; 
d) Cópia da Carteira de Identidade do representante legal habilitado pelo estatuto social;
e) Cópia do CPF do representante legal habilitado pelo estatuto social;
f) Cópia do CPF do responsável (assessor que irá acompanhar o projeto diretamente); 
g) Certidão Negativa expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura de Caxias do Sul. 
h) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS;
j) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, em vigor;
k) Certidão Negativa de Débitos Federais, em vigor;
l) Relatório  das  Atividades  Esportivas  e  de  Lazer  desenvolvidas  no  último  ano  pelo 

proponente Pessoa Jurídica;
m) Autorização do local onde o projeto será desenvolvido.
n) Comprovação de representatividade na modalidade. 
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4.5. Os projetos dirigidos ao FUNDEL devem ser organizados em conformidade com o modelo 
constante no anexo I, seguindo as instruções do anexo II deste Edital, podendo ser acrescentados 
outros documentos e anexos, além dos exigidos no anexo II, que o beneficiado julgar pertinentes, 
( em 03 vias).

4.6. Para o presente edital o valor máximo por projeto foi assim fixado:

a) para projetos com caráter educacional, de capacitação e atividades recreativas e de lazer: 
Máximo  R$ 9.000,00  (nove mil reais). 

b) para projetos que visem a organização e realização de eventos esportivos e de lazer  em 
Caxias do Sul: Máximo R$ 9.000,00 (nove mil reais).

c) para projetos que busquem apoio a treinamento e participação de equipes não profissionais 
que representam a cidade: Máximo R$ 18.000,00(dezoito mil reais) e projetos que busquem 
apoio a treinamento e participação de atletas individuais ou equipes de até três pessoas, 
não profissionais que representem a cidade: Máximo R$ 9.000,00(nove mil reais).

 *Para  os  projetos  apresentados  na  linha  de  incentivo  III  (esporte  de  rendimento  não 
profissional), deverão ser priorizados os que na contrapartida atendam a iniciação na referida 
modalidade.

4.7.  Somente  serão  aceitos  dados  complementares  ao  projeto  esportivo  e  de  lazer  após  o  seu 
ingresso na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, quando solicitados pelo Comitê Assessor.

4.8.  A  Secretaria  Municipal  de  Esporte  e  Lazer,  através  de  seu  Comitê  Assessor,  oferecerá 
esclarecimentos sobre a legislação que rege este edital, funcionamento e apresentação de projetos, 
às quartas-feiras,  em turmas,  com  início  às 19h30min, na Secretaria  Municipal  de Esporte  e 
Lazer, de 17 de dezembro de 2008 à 21 de janeiro de 2009 (não será permitida a entrada após o 
início das explicações). Ter em mãos o presente edital para facilitar a compreensão e esclarecer as 
dúvidas.

4.9. Os projetos esportivos e de lazer que impliquem contratação de terceiros para sua execução 
deverão assegurar o recolhimento das contribuições sociais e tributos previstos em lei, bem como o 
conveniado deverá  responsabilizar-se  pelas  regras  de regulamentação  da profissão de Educação 
Física.

4.10.Os casos omissos serão decididos pelo Comitê Assessor, justificadamente.

5. DA TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS

5.1. A tramitação dos projetos esportivos e de lazer obedecerá as seguintes instâncias:

a) Comitê  Assessor,  constituído  por  servidores  da  SMEL,  designados  pelo  Secretário  e 
responsável pelo assessoramento técnico da CAS; 

b) Comissão de Avaliação e Seleção - CAS, responsável pela avaliação e seleção dos projetos 
esportivos  e  de  lazer  a  serem financiados,  presidida  pelo(a)  Secretário(a)  Municipal  de 
Esporte e Lazer ou  por alguém por ele(a) indicado e composta por onze membros, conforme 
art. 6° da Lei n° 6.160/2003;

5.2.Os projetos esportivos e de lazer concorrentes ao apoio do FUNDEL serão apreciados pelo 
Comitê Assessor, que emitirá parecer sobre os aspectos legais, de viabilidade técnico-financeira 
e compatibilidade com o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo.

5.2.1.Os projetos que apresentarem supervalorização na previsão de custos e/ou cronograma, 
serão considerados inabilitados.
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*Os valores previstos para contratação de pessoal deverão seguir o que consta na Instrução 
Normativa Capítulo IV, Seção I, Art. 9º  inciso V do  Anexo III do presente Edital.

5.2.2.A SMEL comunicará, através de correspondência os projetos inabilitados por qualquer motivo 
que contrariem a legislação ou este Edital.

5.3.  Os  projetos  classificados  pelo  Comitê  Assessor  serão  analisados  pela  CAS com base  nos 
critérios: Clareza e Coerência; Previsão de Custos; Retorno de Interesse Público e Mérito, art. 10, 
parágrafo único e art. 19 do decreto n° 11.642/2004, para definir o apoio do FUNDEL.

5.3.1.  A presença  do(s)  beneficiado(s)  dos  projetos  é  obrigatória  perante  a  avaliação  da  CAS, 
momento no qual poderão emitir pareceres referentes ao projeto, sendo que, o não comparecimento 
do mesmo, implicará na não recomendação à seleção. 

5.3.2. A CAS poderá realizar supressão de despesas consideradas de menor relevância.

5.4. Cabe ao proponente buscar as informações sobre o andamento de seu processo junto a SMEL – 
Comitê Assessor do FUNDEL, indicando o número do protocolo.

5.5. O proponente é responsável, sob as penas da lei, pela comunicação, a qualquer tempo, de 
fato ou evento, posterior à entrega dos documentos, que venha a alterar sua situação quanto a 
sua  capacidade  técnica,  jurídica,  idoneidade  financeira  e  regularidade  fiscal,  bem  como 
quanto à participação de terceiros no projeto.

5.6.  A assinatura  do convênio,  não terá  prazo limite  a  contar  da data  da publicação  oficial  na 
imprensa local da relação dos projetos contemplados com financiamento do FUNDEL, pois cada 
projeto tem seu prazo de execução diferenciado.

5.6.1.O proponente contemplado com o financiamento através  do FUNDEL deverá apresentar 
juntamente  com o  plano  de  trabalho  (Anexo  III)  o  extrato  zerado  de  uma  conta  bancária 
específica para a movimentação dos recursos do projeto,  ( BANRISUL, com a escolha da 
agência pelo conveniado), oficializando a assinatura do convênio.

5.6.2.Para  projetos  da  linha  educacional,  o  conveniado  deverá  apresentar  ao Comitê  Assessor, 
mensalmente o relatório de atendimento, para os projetos das linhas de incentivo II e III deverá 
obedecer cronograma de execução, conforme modelo Anexo IV.

5.7.  A Comissão  de  Avaliação  e  Seleção,  se  entender  insatisfatórios  os  projetos  apresentados, 
poderá optar por não utilizar totalmente os recursos disponíveis do FUNDEL ou transferi-los de 
uma linha de incentivo para outra, conforme art. 5°, § 2° da Lei 6.160/2003.

Caxias do Sul, 10 de dezembro de 2008.

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 
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PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL

EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2008 – SMEL

ANEXO I
MODELO DE FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS

 PROJETOS ESPORTIVOS E DE LAZER

A. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:
1. TÍTULO:.........................................................

2. ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: 

(  ) esporte educacional; (  ) organização de eventos 
esportivos em Caxias do Sul

(  ) esporte de rendimento não 
profissional

B. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
1. PROPONENTE PESSOA FÍSICA:
1.1. Nome:......................................
1.2.Endereço:Rua:............................................................................ nº........................... apto.................
      bairro......................................................CEP...............................                 
      e-mail............................................................................................
      fone:................................fax:.............................celular:..............................
1.3.CPF:...............................RG:............................Órgão expedidor:...................
2. PROPONENTE PESSOA JURIDICA:
2.1. Nome:...........................................................................
2.2.Endereço: Rua.........................................................................nº............................apto.....................
      bairro......................................................CEP...............................  
      e-mail............................................................................................
      fone:................................fax:.............................celular:..............................
2.3.CNPJ:................................................
2.4.Registro Órgão:..................................................
2.5.Nome do Responsável:.................................................................
2.6.Cargo:...........................................................................................
2.7.Endereço:Rua:............................................................................ nº........................... apto.................
      bairro......................................................CEP...............................  
      e-mail:...................................................................................................
      fone:................................fax:.............................celular:..............................
2.8.CPF:...............................RG:............................Órgão expedidor:...................
2.9.Nome do Responsável (assessor acompanha o projeto):....................................................................
2.10.Cargo:..........................................................................
2.11.Endereço:Rua.........................................................................nº............................apto....................
        bairro......................................................CEP...............................  
        e-mail:...................................................................................................
        fone:................................fax:.............................celular:..............................
2.12.CPF:...............................RG:............................Órgão expedidor:...................
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C. DETALHAMENTO DO PROJETO
1. Descrição do Projeto:

2. Objetivos:

3. Metas:

Atividade Unidade de Medida Quantidade

4. Justificativa:

5. Prazo de execução: (        ) ...................meses
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6.Metodologia:

7. Etapas de Desenvolvimento da Realização do Projeto:
Denominação Atividade
1.Organização

2.Divulgação

3.Execução

8.Retorno de Interesse Público:
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D.  PREVISÃO DE CUSTOS     (valores em reais)

Fontes Despesas Unidade de 
Medida

Quantidade Custo 
Unitário

Custo Total

FUNDEL  ( obrigatório prever):
- Divulgação (mínimo 7% - 
3,5%mídia escrita, falada ou 
televisionada)
- Contador ( máximo 3%)
- Despesas bancárias
- INSS (quando necessário)

TOTAL
FUNDEL

OUTROS  (quando houver outros 
patrocinadores, listar os 
investimentos)

TOTAL
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E. CRONOGRAMA ( Valores em reais)
Despesas Mês (uma parcela)

Março a à Dezembro
Mês (duas parcelas) TOTAL

Relacionar todos os itens 
da  Previsão  de  Custos 
somente com valor total 
e   meses  da  realização 
do projeto 

TOTAL
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DECLARAÇÕES E TERMOS DE COMPROMISSO

1. Domicílio e residência:

Declaro,  sob  as  penas  da  Lei  ser  residente  e  Domiciliado 
à.............................................................          .............................................................................................
..............em ....................................................

...........................................................................
assinatura

...........................................................................
nome

...........................................................................
                                                                     local e data

2. Sede

Declaro, sob as penas da Lei, que a 
entidade ............................................................................ ..........................................................................
............... tem sua sede no município de................................./ ..........., localizada 
à .............................................................................................

 ............................................................................
assinatura

............................................................................
nome

...........................................................................
cargo

..........................................................................
local e data

3. Ciência

      Declaro, sob as penas da Lei, conhecer e estar de acordo com as condições do Edital do Concurso 
nº  01/2008–SMEL,  bem  como  a  vedação  imposta  no  item  3  deste  Edital,  reconhecendo  como 
verdadeiras as informações aqui prestadas, tanto no projeto como em seus anexos. Outrossim estou de 
acordo em assinar convênio com a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul para realização do Projeto, 
nos termos deste Edital, caso venha a receber apoio do FUNDEL.

............................................................................
assinatura

                  ..........................................................................
nome

                   ..........................................................................

local e data
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F.  FOLHA RESUMO DO PROJETO

Título:..........................................................................................................................................

Área:.............................................................................................................................................

Conveniada:..................................................................................................................................
Descrição: 

Prazo de execução do projeto:  ......................... 

Metas Unidade de Medida Quantidade

Retorno de interesse público:

Custo Total do Projeto R$ ...........................
FUNDEL R$------------             OUTROS R$   --------------

Lista de Anexos:
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PREFEITURA  DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL

EDITAL DO CONCURSO Nº 01/2008 – SMEL

ANEXO II - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

GERAIS:

O Projeto deve conter todas as informações necessárias à sua compreensão para que possa ser 

avaliado pela Comissão de Avaliação e Seleção - CAS. O Modelo de Projeto pede o mínimo a ser 

informado, devendo o beneficiado acrescentar os anexos obrigatórios e os elementos pertinentes 

que auxiliem na compreensão e análise do projeto. 

- O proponente deverá rubricar todas as folhas do projeto.   
Observação:  Solicitamos que o convenente organize o projeto conforme a ordem dos blocos de 

informações abaixo especificados.

O Modelo de Projeto é composto de 07 blocos de informações:

A. Identificação do Projeto

B. Identificação do Proponente

C. Detalhamento do Projeto

D. Previsão de Custos

E. Cronograma

F. Declarações e Termo de Compromisso

G. Folha Resumo do Projeto

BLOCO A - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1. Título
Colocar o nome do Projeto. Ex: Escolinha de Atletismo, Torneio Citadino de Futsal, Campeonato 
Estadual de Bolão,......

2. Área de desenvolvimento do projeto
Assinalar a área de esporte e lazer que se identifica o Projeto (somente uma). 

BLOCO B - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Pessoa Física: preencher os campos relativos ao item 1. 
Pessoa Jurídica: preencher os campos relativos ao item 2. 
OBS: Inutilizar com um traço diagonal o quadro não escolhido.

1. CONVENIADA PESSOA FÍSICA

1.1 Nome: Colocar o nome que constar no documento de identificação fornecido por órgão oficial.

1.2 Endereço: Colocar todos os dados referentes ao endereço domiciliar.

1.3 CPF e RG: Colocar o número do CPF, da Carteira de Identidade e o nome do órgão expedidor.
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2. PROPONENTE PESSOA JURÍDICA

2.1. Nome da Entidade:Colocar o nome completo, da entidade, conforme constar no seu registro, a 
sigla e o nome fantasia, se houver.

2.2. Endereço:Colocar todos os dados referentes ao endereço da entidade.

2.3. CNPJ: Colocar o número do CNPJ da Entidade

2.4. Registro do Órgão: Indicar o órgão onde a entidade está registrada. Ex: Cartório de Registros 
Especiais. Colocar o nº do registro.

2.5. Responsável : Colocar o nome do dirigente máximo da entidade (esta pessoa será responsável 
pelo projeto perante a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul)

2.6. Cargo: Indicar o cargo do responsável. Ex: Presidente, Diretor, etc.

2.7. Endereço:Colocar todos os dados referentes ao endereço pessoal do responsável pela entidade.

2.8 CPF e RG:Colocar o CPF do responsável pela entidade, nº da carteira de identidade e o nome 
do órgão expedidor.

2.9. Assessor Responsável: Colocar o nome da pessoa indicada pela entidade que irá acompanhar o 
projeto, fazendo a supervisão, relatórios, etc; sendo o elo de ligação com o Comitê Assessor.

2.10.  Cargo:  Indicar o cargo do assessor na entidade, (se não for ligado diretamente a entidade, 
encaminhar ofício autorizando o mesmo a responder pelo projeto).

2.11. Endereço:Colocar todos os dados referentes ao endereço pessoal do assessor.

2.12. CPF e RG: Colocar o CPF do responsável pela entidade, nº da carteira de identidade e o nome 
do órgão expedidor.

BLOCO C - DETALHAMENTO DO PROJETO
1. Descrição do projeto
Descrever o projeto de forma clara e objetiva.
Exemplos:  Implementar  uma escolinha de Atletismo para 40 crianças  do Bairro X; realizar  um 
torneio de Futsal com 20 equipes da cidade e da região; representar Caxias do Sul no campeonato 
Estadual de Bolão; Organizar e realizar curso ou palestra sobre lazer na terceira idade para mulheres 
do meio rural.

2. Objetivos
Descrever o que se pretende alcançar com a realização do projeto. Os objetivos devem ser expressos 
de forma sintética e clara, indicando as contribuições que o projeto trará para o desenvolvimento do 
esporte e lazer da cidade e para o setor ou área de ação. Exemplos: Proporcionar as crianças do 
Bairro X oportunidade de aprendizagem e prática do Atletismo e desenvolver a socialização através 
do  esporte;  Oportunizar  as  equipes  de  Futsal  a  participação  em  uma  competição  regional, 
divulgando  a  modalidade  e  integrando  os  municípios;  Divulgar  Caxias  do  Sul  e  o  trabalho 
realizado na modalidade de Bolão  desenvolvido no Município para o restante do país, buscando um 
título nacional na área, etc.

3. Metas
É a descrição e quantificação das atividades fins. Quando a atividade envolver público deve ser feita 
estimativa de público a ser atingido. Como por exemplo:

Atividade Unidade de medida Quantidade
Escolinha Participantes 100
Torneio Equipes

Público
20

1000
Palestra Participantes 150
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4. Justificativa
Descrever os motivos que justificam a realização do projeto. Este é o espaço reservado para que o 
beneficiado argumente sobre o mérito de seu projeto, considerando a criatividade e abrangência 
para Caxias do Sul.

5. Prazo de Execução
Colocar o nº de meses necessários para a execução do projeto. (mais um mês para a prestação de 
contas)
OBS: O prazo de execução do projeto deverá ser de, no máximo, 12 meses, observando-se o art.22 

do decreto n° 11.642/2004.

6. Metodologia
Descrição clara e objetiva dos passos a serem seguidos desde o início até a conclusão do projeto. 
Cada projeto descreverá ou anexará os itens que digam respeito a sua área de atuação, por exemplo:
Escolinhas:  público alvo, calendário,  conteúdo programático,  controle  de assiduidade,  avaliação, 
locais e horários,...
Competições: relação de locais, regulamento,...
Representação  do  Município  no  esporte  de  rendimento:  material  de  divulgação  da  atividade, 
comprovante de representação da modalidade expedido pela entidade responsável pela mesma no 
Município, Estado ou País, resultados prévios já alcançados, ...
Em anexo deverão ser apresentados, OBRIGATORIAMENTE:
-  ofício  da  entidade  onde  será  realizada  a  atividade,  demonstrando  interesse,  clientela  e 
dispondo  de  um  responsável  para  possível  acompanhamento  do  projeto  (ex:  escolinha, 
ginástica, capoeira, cursos, palestras, eventos, etc.);
- calendário, programação básica, descrição do material gráfico e todos os orçamentos das 
despesas do projeto, bem como a previsão de arrecadação com inscrições, taxas, ingressos, etc, 
salientando para que finalidade será utilizado este valor.

7. Etapas
O projeto deverá ser desenvolvido em três (3) etapas. As etapas deverão agrupar os itens previstos 
na metodologia. Tipo de etapas: organização, divulgação e execução.
No campo atividades, relacionar os itens que serão realizados, correspondentes a cada etapa.
Ex:
Denominação Atividades
1. Organização Montagem do projeto, confecção de regulamento, definição de locais, 

encaminhamento do layout ao comitê assessor.
2. Divulgação Confecção de cartazes e folders; contato com a imprensa; colagem de 

cartazes; envio de correspondência.
3. Execução Inscrição das equipes, sorteio, realização dos jogos
8. Retorno de Interesse Público
Especificar e quantificar o retorno para o interesse público que o projeto se propõe a oferecer, de 
acordo com o que prevê o art. 10, parágrafo único e art. 19 do Decreto Municipal nº 11.642/2004 
(anexo VIII deste Edital)
Ex: x oferta de vagas gratuitas;
       x realização de projetos comunitários;
       x oferta de ingressos.      

D - PREVISÃO DE CUSTOS
Neste quadro deverão ser detalhados todos os custos do projeto, em Reais. Cada item deverá vir 
acompanhado de orçamento fornecido por pessoa física ou pessoa jurídica, conforme o caso. 
Em se tratando de pessoa física, deverá constar no orçamento fornecido os dados da pessoa: 
CPF,  INSS/Pis-Pasep,  endereço  e  Identidade. Na  coluna  Fontes,  quando  o  valor  do  projeto 
exceder o máximo permitido neste Edital,  o convenente indicará recursos de taxas de inscrição, 
cobrança de ingressos e outros apoios, além de recursos próprios.  Na coluna Despesas, detalhar os 
itens  necessários  à  realização  do  projeto  (ex:  arbitragem,  cartazes,  premiações,  serviço  de 
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sonorização, etc.). Na coluna Unidade de Medida especificar qual a unidade que será utilizada em 
relação  ao  item  da  coluna  anterior  (despesas) (ex:  jogos,  turnos,  unidades,  etc).  Na  coluna 
Quantidade, deverá ser quantificado o especificado na coluna despesas, considerando a unidade de 
medida adotada. Na coluna seguinte colocar o Custo Unitário. Na coluna  Custo Total colocar o 
resultado da multiplicação custo unitário vezes quantidade. 

Obrigatoriamente  deverá  ser  incluída  despesa  com  contabilidade,  não  podendo  o  custo 
ultrapassar do valor de 3% (três por cento), o contador deverá ter registro, residir e atuar em 
Caxias do Sul.

OBS: - Não será aceita a apresentação de itens genéricos como por exemplo: despesas diversas, 
verba extra,  taxa de produção,  gastos operacionais...  

Fontes Despesas Unidade de 
Medida

quantidade Custo 
Unitário

Custo Total

FUNDEL

 Total

- arbitragem
- cartazes
- medalhas
- troféus
- sonorização
- contabilidade
- INSS
-despesas bancárias
- Anúncio de jornal

jogos
unitário
unitário
unitário
turnos

contador
-

meses
inserções

10
600
100
20
01
01
-

06
01

200,00
1,20
3,00
40,00
700,00
200,00
20%
21,50
250,00

2.000,00
    720,00
    300,00
    800,00
    700,00
    200,00
      40,00

        129,00   
     250,00

R$ 5.139,00
Observações: 
1 - Quando houver contratação de serviço de terceiros (pessoas físicas) deverá estar previsto no 
custo o recolhimento das contribuições sociais e tributos previstos (INSS, cuja alíquota é de 
20%). Não serão aceitas quaisquer despesas bancárias, exceto taxa mensal de manutenção de 
conta.
2 – Para o esporte de rendimento, previsto no art. 5º, inciso III da lei nº 6.160/03, poderão ser 
apresentadas projeções nos casos em que os locais e datas das competições ainda não estiverem 
definidos. Os orçamentos, nestes casos, deverão mencionar o fato de serem  estimados.
3 – Não serão aceitas  despesas para coquetéis,  almoços ou jantares  de confraternizações  e 
premiação em dinheiro.
DIVULGAÇÃO:
É obrigatório  utilizar  na  divulgação,  no  mínimo  7% do valor  total  do  projeto.  Destes  7%,  no 
mínimo 3,5% deverá ser  destinado à  divulgação na imprensa  (rádio,  jornal,  revista,  periódicos, 
TV).Em todo o material  deverá constar a logomarca da Prefeitura  de Caxias do Sul,  Secretaria 
Municipal  de  Esporte  e  Lazer  e  Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento   do  Esporte  e  Lazer 
(FUNDEL),  (conforme Lei nº 6.160 de 17 de dezembro de 2003). As logomarcas deverão ser 
utilizadas no formato disponível no site  www.caxias.rs.gov.br,  no link Secretaria Municipal  de 
Esporte e Lazer – FUNDEL - logomarcas.

Material  Publicitário:  Especificar  a  quantidade,  tamanho,  o  tipo  de  material,  gramatura, 
quantidade  de  cores,  no  material  gráfico  (folders,  cartazes,  faixas,  convites,  folheteria)  e 
promocional (camisetas, bonés, coletes, banners, faixas).
Mídia: Na  divulgação na mídia falada, escrita e televisionada deverá ser apresentada a planilha de 
datas e horários de inserção e texto (rádio e TV) e layout (imprensa escrita).
Todos  os  modelos  de  divulgação  (layouts  de  material  gráfico  e  anúncios,  textos  imprensa  e 
modelos de troféus) deverão ser aprovados previamente pelo Comitê Assessor.

Obs: Os projetos da linha de eventos deverão prever um banner de no mínimo, 1m X 1,5m, 
para o local de realização, além dos 7% obrigatórios na divulgação.
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BLOCO E – CRONOGRAMA
Diz respeito à distribuição dos recursos previstos na planilha de custos, ao longo dos meses de 
execução  do projeto.  Na coluna  referente  às  despesas,  prever  a  necessidade  de  desembolso  do 
FUNDEL por etapa; as colunas mês referem-se às parcelas, em reais, que serão utilizadas de acordo 
com o andamento do Projeto. Ex:

E. CRONOGRAMA ( Valores em reais)
Despesas Mês R$

março a dezembro
Mês R$ TOTAL

- arbitragem
- cartazes
- medalhas
- troféus
- sonorização
- contabilidade
- INSS
-despesas bancárias
- Anúncio de jornal

2.000,00
    720,00
    300,00
    800,00
    700,00
    200,00
      40,00

        129,00   
     250,00

2.000,00
    720,00
    300,00
    800,00
    700,00
    200,00
      40,00

        129,00   
     250,00

TOTAL R$ 5.139,00

Observações: 
-Os valores devem estar distribuídos conforme os valores da planilha de previsão de custos. Na  
planilha acima estão previstos os gastos somente em uma única parcela. 
-Caso algum dos campos previstos nos Blocos A, B, C, D, E for insuficiente, o proponente poderá  
acrescentar folhas complementares (brancas ou cópias dos campos necessários).

BLOCO F - DECLARAÇÕES E TERMO DE COMPROMISSO
Este Bloco diz respeito às Declarações e Termo de Compromisso referidos no item 4 do 

Edital. Devem ser assinados e preenchidos de forma clara e sem rasuras, a fim de surtirem todos os 
seus efeitos legais.
1. Domicílio e residência: Este item deverá ser preenchido quando o beneficiado for pessoa física, 
colocando os dados relativos a seu endereço residencial.
2. Sede:  Este item deverá ser preenchido quando o beneficiado for pessoa jurídica, colocando os 
dados referentes ao endereço da sede.
3. Ciência: Todos os beneficiados deverão preencher e assinar. No caso de pessoa jurídica, quem 
assina é o representante legal.

BLOCO G- FOLHA RESUMO DO PROJETO

Nesta folha devem estar as informações básicas do Projeto.
Título: Colocar a denominação do projeto (conforme Bloco A, item 1)
Área: Colocar a área do esporte e lazer a que se refere o projeto (conforme Bloco A, item 2).
Conveniada: Nome da pessoa física ou jurídica responsável pelo projeto (conforme Bloco B).
Descrição:  Descrever o projeto de forma geral. Ex. escolinha de atletismo, na quadra pública do 
Bairro X, para 40 crianças de 08 à 12 anos; realização de um campeonato brasileiro de bolão.
Prazo de execução de projeto: Colocar o número de meses necessários para a realização do projeto 
(conforme Bloco C, item 5).
Metas: Conforme Bloco C, item 3
Custo Total do Projeto: Colocar o custo total do projeto, em Reais, separando o que é do FUNDEL 
e outros patrocinadores, quando houver.
Listas de Anexos: Relacionar os anexos incluídos ao processo.
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PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL

EDITAL DO CONCURSO Nº 01/2008- SMEL

ANEXO III – PLANO DE TRABALHO

EDUCACIONAL

Nº PROCESSO:_______________________
PROJETO:__________________________________________________________________
PROPONENTE:______________________________________________________________
RESPONSÁVEL ______________________________________________________________
Nº DE PARTICIPANTES :________________________
PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: ____________
LOCAL(IS) DAS ATIVIDADE:__________________________________________________
PERÍODO DE INSCRIÇÃ:______________________________________________________
LOCAL:_______________________________________
PARCELA:_____________________________________________

EVENTOS

Nº PROCESSO:_______________________
PROJETO:__________________________________________________________________
PROPONENTE:______________________________________________________________
RESPONSÁVEL:_____________________________________________________________
Nº DE EQUIPES:__________________
PÚBLICO ESTIMADO:____________
PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:____________
LOCAL DO PROJETO:________________________________
PERÍODO DE INSCRIÇÃO:____________________________
LOCAL:____________________________________________
TAXA DE INSCRIÇÃO: VALOR- _____________________
                                             DESTINO-_____________________
DATA CONGRESSO TÉCNICO:_______________________
LOCAL:_____________________________________________
HORÁRIO:__________________________________________
PARCELA:

ESPORTE DE RENDIMENTO

Nº PROCESSO:___________________________
PROJETO:__________________________________________________________________
PROPONENTE:_____________________________________________________________
RESPONSÁVEL: ______________________________________________________________
PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:_________________________________________
LOCAL (IS) DA COMPETIÇÃO:________________________________________________
DATA:_________________________
PARCELA:_____________________

OBS:  -  ANEXAR  CRONOGRAMA  DAS  ATIVIDADES  SE   HOUVER  ALTERAÇÃO  (DATAS, 
HORÁRIOS, ATIVIDADES);
− REFAZER TABELA DE PREVISÃO DE CUSTOS E CRONOGRAMA ADEQUANDO VALORES 

CONFORME AVALIAÇÃO DA COMISSÃO  DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO -  CAS.
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PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER – FUNDEL
EDITAL DO CONCURSO Nº 01/2008 – SMEL

ANEXO IV - RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTOS 
NOME DOPROJETO:_________________________________________________________________
RESPONSÁVEL:_____________________________________________________________________
LINHA DE INCENTIVO :        (    ) EDUCACIONAL          (    )  EVENTO            (    ) RENDIMENTO 

2009

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Dia N° Dia N° Dia N° Dia N° Dia N° Dia N° Dia N° Dia N° Dia N° Dia N°

D 1 1

S 2 1 2

T 3 2 1 3 1

Q 4 1 3 1 2 4 2

Q 5 2 4 2 3 1 5 3

S 6 3 1 5 3 4 2 6 4

S 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5

D 8 5 3 7 5 2 6 4 8 6

S 9 6 4 8 6 3 7 5 9 7

T 10 7 5 9 7 4 8 6 10 8

Q 11 8 6 10 8 5 9 7 11 9

Q 12 9 7 11 9 6 10 8 12 10

S 13 10 8 12 10 7 11 9 13 11

S 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12

D 15 12 10 14 12 9 13 11 15 13

S 16 13 11 15 13 10 14 12 16 14

T 17 14 12 16 14 11 15 13 17 15

Q 18 15 13 17 15 12 16 14 18 16

Q 19 16 14 18 16 13 17 15 19 17

S 20 17 15 19 17 14 18 16 20 18

S 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19

D 22 19 17 21 19 16 20 18 22 20

S 23 20 18 22 20 17 21 19 23 21

T 24 21 19 23 21 18 22 20 24 22

Q 25 22 20 24 22 19 23 21 25 23

Q 26 23 21 25 23 20 24 22 26 24

S 27 24 22 26 24 21 25 23 27 25

S 28 25 23 27 25 22 26 24 28 26

D 29 26 24 28 26 23 27 25 29 27

S 30 27 25 29 27 24 28 26 30 28

T 31 28 26 30 28 25 29 27 29

Q 29 27 29 26 30 28 30

Q 30 28 30 27 29 31

S 29 31 28 30

S 30 29 31

D 31 30

S 31

TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL
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PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL

EDITAL DO CONCURSO Nº  01/2008 – SMEL

ANEXO V - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2005 – SMEL

Publicada no Jornal do Município de 19/01/2005

BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2004 IN/CGM - 001/2004.

Estabelece normas para transferência de recursos orçamentários, por 
convênio ou ajustes assemelhados pela SMEL.

Capítulo I

Do Âmbito da Presente Normatização

Art. 1º A presente normatização obriga e vincula todo ente, pessoa física e 
jurídica, que receber recursos, valores e/ou bens transferidos pelo Município de Caxias do Sul, por 
intermédio de sua administração direta, indireta ou fundacional, a título de mútua colaboração sem 
finalidade de lucro e/ou contraprestação, de cooperação para a realização de objetivos de interesse 
comum, de auxílio, contribuições, subvenções, assistência, estipulada legal e orçamentárias e /ou 
operacionalizadas através de convênio ou de ajustes assemelhados.

Parágrafo Único. A presente normatização poderá ter afastada a incidência, 
parcial  ou  totalmente,  em  situações  devidamente  motivadas,  por  ato  convocatório/edital  de 
procedimento  e/ou  ajuste  em  sentido  contrário,  e,  ainda,  quando  houver  disposição  legal  que 
estipule tal afastamento de incidência.

Art. 2°. Para efeito desta normatização considera-se:
I – beneficiado – todo ente, pessoa física e jurídica, que receber recursos, 

valores e/ou bens transferidos pelo Município de Caxias do Sul;

II  –  concedente  –  o  Município  de  Caxias  do  Sul,  representado  por  sua 
administração direta, indireta e fundacional;

III  –  gestor  –  órgão  ou  unidade  da  administração  direta,  indireta  ou 
fundacional,  responsável  pelas  políticas  públicas  específicas  e  pelo  ordenamento  das  despesas 
relacionadas a essas políticas.

Capítulo II

Da Habilitação para o Recebimento de Recursos

Art. 3°. Todo ente, pessoa física ou jurídica, para estar apto ao recebimento 
de qualquer recurso do Município de Caxias do Sul, deverá atender, no mínimo ao seguinte:

I – aprovação de Prestações de Contas de recursos anteriormente recebidos;

II – apresentação para o gestor de Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos;

III – abertura de conta bancária individualizada em nome do beneficiado e vinculada 
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ao ajuste, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, para atender o Artigo 147 da 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo  Único.  Poderá  também  o  Município  de  Caxias  do  Sul,  por 
intermédio da sua administração direta, indireta e fundacional, e ainda, dos fundos e conselhos a ela 
vinculados, efetuar outras exigências, quando couber, para que sejam repassados recursos, valores 
e/ou bens, como decorrência de normas, editais, atos convocatórios, notadamente no que se refere a:

I  –  comprovação  de  habilitação  do  órgão,  ente  e  pessoa,  revelando 
habilitação  jurídica,  qualificação  técnica,  qualificação  econômico-financeira,  regularidade  fiscal, 
tendo por balizamento,  no que couber, notadamente os artigos 27 e seguintes da lei  Federal  n° 
8.666/93, das Licitações e Contratos Administrativos;

II – comprovação do cumprimento, quando couber, da Lei Complementar 
Federal n° 101/00, da Responsabilidade Fiscal;

III – comprovação, quando couber, da qualificação de utilidade pública, de 
interesse público e de cooperativa social;

IV – comprovação de adimplência junto ao Município de Caxias do Sul, sua 
administração direta, indireta e fundacional.

Art.4º.  Sempre  que  considerar  necessário  ou  julgar  oportuno,  o  gestor 
poderá fiscalizar in loco a execução do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos, sendo, em 
cada fiscalização produzido relatório, assinado pelos profissionais que realizaram a inspeção, que 
conterá  todas as anotações  e informações  relevantes  ao entendimento e análise da execução do 
ajustado,  assim  como  sugestões  e  providências  consideradas  necessárias  para  a  otimização  da 
execução do Plano de Trabalho e da utilização dos recursos transferidos.

Parágrafo  Único.  O  beneficiado  fica  comprometido  a  fornecer  ao 
concedente e ao gestor, todas as informações necessárias, assim como a colocar à disposição toda a 
documentação que possibilite a verificação da execução do Plano de Trabalho e de Aplicação de 
Recursos, bem como as informações necessárias à verificação do uso dos materiais, armazenamento 
e seu estado de conservação. 

Capítulo III

Da Vigência, da Prorrogação e das Alterações

Art. 5º. O convênio ou ajuste assemelhado passa a vigorar na data de sua 
publicação e terá como término da vigência a data derradeira fixada no ajuste para a execução do 
Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos, acrescida de 30 (trinta) dias para a prestação de 
contas.

          § 1º. Quando de recurso orçamentário,  a execução do Plano de Trabalho e de 
Aplicação de Recursos deverá ocorrer no exercício do recurso orçamentário, devendo a prestação de 
contas ser apresentada até 30 (trinta) dias após o encerramento do mencionado exercício.

      § 2º. Deverá o concedente prorrogar  de ofício  o prazo de vigência do Plano de 
Trabalho e de Aplicação de Recursos, quando houver atraso na liberação dos recursos superior a 30 
(trinta) dias, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, desde que o beneficiado 
não tenha contribuído para a ocorrência do citado atraso.

Art. 6º. Demonstrando-se necessária a readequação do Plano de Trabalho e 
de Aplicação de Recursos, seja para melhor atendimento à comunidade ou na superveniência de 
situações, fatos e/ou determinações legais, o partícipe poderá propor a mesma, vedada alteração do 
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objeto e/ou mudança que descaracterize ou desfigure o proposto e aprovado, sendo que a citada 
readequação  somente  poderá  ocorrer  na hipótese  de acordo entre  os  partícipes,  que  deverá  ser 
formalizada por escrito.

Capítulo IV

Da Sistemática para a Utilização dos Recursos 

Seção I

Da realização das despesas

Art. 7°.A utilização dos recursos transferidos deverá ocorrer de acordo com 
o  estipulado  no  ajuste  ou  verba  orçamentária,  dentro  do  prazo  de  vigência  estipulado,  em 
congruência com o Plano de Trabalho e Aplicação de Recursos, bem como com o estipulado nas 
normas e princípios existentes no sistema jurídico nacional.

Art.  8º.A  efetivação  das  despesas  deverá  ocorrer  preferencialmente  em 
estabelecimentos e com profissionais estabelecidos no âmbito do Município de Caxias do Sul.

Parágrafo Único. Será considerada regular a realização de despesa fora do 
Município  de  Caxias  do  Sul,  desde  que  comprovada  a  inexistência  do  produto,  serviço  ou 
profissional habilitado no âmbito do Município, ou comprovada através de, no mínimo, 3 (três) 
orçamentos, a economicidade da realização da despesa fora do Município.

Art.9º. Não serão aceitas, notadamente, as despesas efetuadas:
I  –  com bens,  obras,  instalações,  equipamentos,  materiais,  produtos  e/ou 

serviços considerados inadequados e/ou desnecessários para a realização do Plano de Trabalho e de 
Aplicação  de  Recursos,  como  também,  serviços  com  valores  acima  dos  preços  considerados 
aceitáveis e/ou acima dos preços de mercado e, ainda, aquelas realizadas fora do prazo de vigêngia 
estabelecido no ajuste ou exercício dos recursos;

II  –  em proveito  pessoal  do  partícipe  pessoa  física  e/ou  de  dirigentes  e 
colaboradores dos órgãos, entes e instituições partícipes, como também de seus auxiliares.

III  –  com  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  tributários,  fiscais  e 
comerciais não previstos em ajuste, ato convocatório/edital de procedimento, plano de trabalho e de 
aplicação de recursos e/ou em preceito legal.

IV  –  com  qualquer  ocupação  e/ou  contratação  de  pessoal  fora  dos 
parâmetros e finalidades definidos no ajuste, plano de trabalho e de aplicação de recursos;

V –  com  qualquer  contratação  de  pessoal  com parâmetros  salariais 
acima do  que  paga  o  Município  de  Caxias  do  Sul,  através  de  sua  administração  direta, 
indireta e fundacional, a seus servidores e empregados, de igual qualificação, a menos que 
haja  definição  em  contrário  no  ajuste  e/ou  ato  convocatório/edital  de  procedimento, 
devidamente motivada, e/ou em preceito legal e/ou ocorrendo justificativa para tanto, aceita 
pelo gestor.

VI – com gratificação, consultoria, assistência técnica, prestação de serviço 
ou qualquer  espécie  de remuneração  adicional,  a servidor  ou empregado público,  integrante  de 
quadro de pessoal de órgão ou entidade da administração direta, indireta ou fundacional partícipe, e, 
ainda, para dirigente e empregado, e, ainda, para os familiares dos dirigentes e dos empregados, de 
qualquer dos entes participantes.

VII – diárias com alimentação,  estadia e hospedagem que ultrapassem os 
valores das diárias pagas aos servidores do Município de Caxias do Sul, a menos que haja previsão 
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motivada no ajuste;
VIII – a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

IX – com taxas bancárias, multas, juros e correção monetária, inclusive as 
referentes  a  pagamentos  ou  recolhimentos  fora  dos  prazos,  sendo  autorizadas   despesas  com 
manutenção de conta e com CPMF.

X – em que houver indício ou ficar evidenciada a falta do atendimento pleno 
das  respectivas  obrigações  fiscais,  tributárias,  previdenciárias,  civis,  comerciais,  trabalhistas  e 
legais;

XI  –  que  evidenciem  práticas  que  violem  os  princípios  e  normas 
constitucionais, assim como o ordenamento jurídico nacional.

Seção II

Da Movimentação Bancária

Art.10. A conta bancária em nome do beneficiado, vinculada aos recursos 
transferidos, será movimentada para pagamento das despesas previstas no ajuste através de cheque 
nominal direto ao credor.

Parágrafo  Único.  Os  cheques  referidos  no  caput deste  artigo  devem ser 
assinados:

I – quando de pessoa jurídica, pelas pessoas com competência definida a 
partir dos respectivos estatutos, regulamentos, regimentos internos, portarias, contratos sociais, e/ou 
estipulação legal;

II – quando de pessoa física, pela pessoa beneficiada.

Art. 11. Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, como regra geral, 
serão direcionados, obrigatória e imediatamente, para aplicações financeiras de renda fixa de curto 
prazo,  com liquidez e rendimento diário,  para atender notadamente o critério  da economicidade 
aliado ao da segurança da aplicação.

Art.  12.   As  receitas  obtidas  com  a  aplicação  financeira  deverão  ser 
utilizadas de acordo com o Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos, devendo ser adicionadas 
aos recursos inicialmente transferidos.

Parágrafo Único. As receitas obtidas com a aplicação financeira, na hipótese 
de  não  utilização  e/ou  de  utilização  em  desacordo  com  o  ajuste,  deverão  ser  devolvidas  ao 
concedente.

Art. 13. Na conta individualizada em nome do beneficiado, vinculada aos 
recursos transferidos, não poderão ser creditados recursos de outras fontes, nem poderão os recursos 
serem depositados,  movimentados  e/ou administrados  nas contas  comuns do beneficiado,  assim 
como não poderão ser depositados, movimentados e/ou administrados nas contas particulares de 
dirigentes, membros, colaboradores, prepostos, procuradores e pessoas vinculadas aos órgãos e/ou 
pessoas partícipes.

Parágrafo  Único.  Somente  serão  aceitos  depósitos  que  representem 
ressarcimento por despesas inadequadas e/ou despesas bancárias não autorizadas pelo ajuste.

Art.  14.  A  apresentação  de  extratos  bancários  contendo  a  totalidade  da 
movimentação da Conta Corrente referente aos recursos transferidos, como também, da totalidade 
dos  recursos  aplicados  financeiramente  e  das  receitas  obtidas  com  a  aplicação  financeira,  é 
obrigatória, devendo os mesmos acompanhar a Prestação de Contas através do Relatório Financeiro.
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Parágrafo  Único.  O  beneficiado  deverá  providenciar  extratos  bancários  periodicamente 
(MENSALMENTE), tendo em vista o estabelecido no  caput, evitando gastos adicionais, que 
correrão por conta, única e exclusivamente, do beneficiado.

Seção III

Da Comprovação das Despesas

Art. 15. Os comprovantes de despesas sempre devem ser emitidos em nome 
do beneficiado e não podem possuir data anterior ou posterior ao período de vigência do ajuste.

§ 1°. Em cada comprovante de despesa, deverá constar o número do cheque 
e/ou o número da operação que efetivou o pagamento, além da devida quitação;

§ 2°. Os comprovantes de despesas não podem apresentar rasuras, emendas 
e borrões.

            Art. 16. Serão aceitos como comprovantes de despesa:

I – as notas fiscais, os cupons fiscais e as notas fiscais de serviço (1ª via), 
contendo, além do previsto no artigo 14:

a) o nome ou razão social do emitente, seu endereço e telefone, se houver, 
CNPJ ou CPF, Inscrição Estadual e Municipal, se couber;

b)  o número do documento;
       c)  a data de emissão;
d)  a descrição detalhada da quantidade;

              e)  a identificação do produto, material ou serviço;
           f) o valor do produto, material ou serviço e o detalhamento dos impostos e 

contribuições gerados.
II – os recibos do correio, como sedex, avisos de recebimento, avisos de 

recebimento com verificação de conteúdo e aviso de recebimento com mão própria e outros, desde 
que possuam o nome do beneficiado ou contenham elementos que identifiquem o beneficiado como 
remetente;

III  –  os  bilhetes  de  passagens  de  ônibus,  navio,  trem  ou  avião, 
acompanhados  de  relatório  contendo o itinerário  da viagem e  comprovação  da participação  no 
evento, reunião, simpósio, consulta, audiência, perícia, diligência, etc.;

IV – recibo  de  pagamento  de  inscrição  em eventos,  simpósios  e  outros, 
acompanhado de relatório onde conste o programa, os temas abordados e os resultados atingidos 
com a participação e anais, se houver;

V – recibo de pagamento de autônomo, que contenha:
    a) o nome do prestador de serviço;
           b) o endereço e telefone, quando houver, do prestador de serviço;

                       c) o número da inscrição profissional, quando a mesma for indispensável 
para que o prestador de serviço possa exercer a profissão;

        d) o número do documento de identidade, do CPF, da inscrição no INSS, 
da inscrição no ISS, quando couber, do prestador de serviços;

    e) o valor dos serviços prestados, da retenção do INSS, quando couber, da 
retenção do ISS, quando couber, da retenção do IRRF, se couber, e o valor líquido em reais e por 
extenso;

                  f) data e assinatura do prestador de serviços.
                 VI – recibo de pagamento de salário, datado e assinado pelo empregado 

favorecido  ou  acompanhado  da  comprovação  de  depósito  bancário  na  conta  individual  do 
empregado beneficiado, anexando:

  a) guia de recolhimento do INSS;
 b)  guia  de  recolhimento  do  FGTS e  Informação  Previdenciária  (GFIP) 

completa, ou seja, contendo a Relação de Empregados (RE);
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      c) comprovante de recolhimento do Imposto de Renda na Fonte, quando for 
o caso;

          VII – comprovante de pagamento de impostos e encargos sociais, quando 
autorizados pelo ajuste;

    VIII  –  notas  fiscais  de  combustível,  quando  autorizadas  pelo  ajuste, 
acompanhadas de declaração do beneficiado onde conste a vinculação ao tipo de trabalho realizado, 
a  descrição  do  veículo  utilizado,  o  itinerário  percorrido,  a  quilometragem realizada  e  o  nome, 
endereço e telefone das pessoas que se deslocaram.

Capítulo V

Da Prestação de Contas

Seção I

Da Elaboração e Apresentação da Prestação de Contas

Art. 17. A Prestação de Contas de Recursos poderá ser parcial ou total, de 
acordo com as  liberações  de recursos  estabelecidas  no  ajuste  e  conterá  o  Relatório  Físico  e  o 
Relatório Financeiro das atividades realizadas, visando comprovar o cumprimento do ajustado e do 
Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos, devendo ser encaminhado ao gestor,  em até 30 
(trinta) dias após o término do exercício de vigência do recurso, parcial ou total.

Art.  18.  O Relatório  Físico  deverá  ser  encaminhado ao gestor,  contendo 
todas informações técnicas referentes ao projeto ( número de atendimentos, horários, etc...)

Art. 19. O Relatório Financeiro será composto por:
           I – ofício de encaminhamento ao Prefeito Municipal de Caxias do Sul, (requerimento 

para prestação de contas),contendo:
a) o nome completo do beneficiado conforme cadastro no CNPJ ou CPF;

          b)  o  endereço  completo  do  beneficiado  (Rua/avenida,  número,  conjunto, 
bairro, cidade, estado, CEP, telefone, se houver, e endereço eletrônico, quando existir);

        c) o nome da pessoa para contato, telefone, se houver, e endereço eletrônico, 
quando existir;

d) a inscrição do beneficiado no CNPJ ou CPF;
e) os dados identificadores do ajuste, número do Termo de Convênio;

       f) a origem do recurso;
g)  o  valor  total  da  verba  transferida,  numericamente  e  por  extenso,  em 

moeda nacional;
       h) a data e valor dos depósitos bancários, em moeda nacional;

                          i) os dados da conta bancária em que foram depositados, movimentados e 
administrados  os  recursos,  como número  da Conta,  número  da Agência  e  nome da  Instituição 
Financeira;
                       j) a identificação do número da parcela, bem como o mês e ano a que se 
refere a Prestação de Contas;

           k)  a  assinatura  do  representante  legal  do  beneficiado,  como também,  o 
nome por extenso, e número do CPF;

        I) a assinatura do contador responsável pela elaboração da documentação 
para a Prestação de Contas, como também o nome por extenso e o número do registro no CRC;

II – demonstrativo financeiro das receitas e despesas efetuadas; 
                  III – cópias dos documentos que comprovem os valores, receitas e despesas, 
na ordem rigorosa do demonstrativo das receitas e despesas;

IV –  extrato  bancário  que  comprove  a  movimentação  realizada  desde  o 
depósito inicial até o zeramento da conta, se a prestação de contas for total, ou desde o saldo da 
prestação de contas anterior, demonstrando a movimentação realizada  no período a que se refere a 
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prestação  de  contas,  e  o  saldo  bancário  remanescente,  quando se tratar  de prestação  de contas 
parcial;

 V – comprovante da totalidade da movimentação da aplicação financeira 
dos recursos;

VI – comprovantes de recolhimento dos saldos dos recursos não utilizados, 
para os cofres públicos, quando couber;

Parágrafo  Único.  Todas  as  cópias  de  documentos  deverão  ser 
devidamente autenticadas pelo gestor. Os originais deverão estar anexados com as cópias para 
as devidas autenticações.  

Capítulo VI
Das Penalidades e Sanções

Art.20.  Além  do  previsto  nos  demais  artigos  da  presente  norma,  na 
ocorrência de irregularidade,  dependendo da gravidade da irregularidade cometida,  a concedente 
poderá aplicar, a qualquer tempo, dentre outras, as seguintes sanções e penalidades:

I – advertência;
II – retenção de recursos;
III – multa, conforme convênio;
IV – rescisão do ajuste;
V – impedimento para que seja efetuado novo ajuste e/ou consignação de 

verba orçamentária;
VI – declaração de inidoneidade;
VII – inscrição em dívida ativa na Fazenda Municipal de Caxias do Sul;
VIII  –  exclusão  de  qualquer  projeto  apoiado  pelo  FUNDEL, 

FUNDOPROCULTURA ou pela Lei Municipal de incentivo à Cultura e Licitações por um período 
de dois anos, após o cumprimento das obrigações.
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MODELO DE REQUERIMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ex mo. Sr. 
José Ivo Sartori
Prefeito Municipal de Caxias do Sul

_______________________________1________________________________, 

localizada à  Rua _____________2______________, contato ______3______,  inscrita no CNPJ/CPF sob 

nº_________4_________, aqui representada pelo seu presidente/diretor, encaminha e requer aprovação da 

prestação de contas de recursos recebidos:

Nome do Projeto:_____________5_________________

Número do Processo:______6_______

Termo de Convênio: _______________7_________________

Recurso: FUNDEL

Valor Recebido: R$______8______  (____________________9____________________), 

liberados em _____10______,

depositados na Conta:_____11______, Agência:

Banco: BANRISUL

Parcela:  __________________12____________________

Nestes Termos.
Pede Deferimento.

Caxias do Sul, ____________13____________

_________________14_________________
Fulano de Tal   -   CPF  nº

Presidente / Diretor da Entidade

_________________15_________________
Fulano de Tal   -   CRC  nº

Contador 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO

1 – Nome correto da Entidade ou Pessoa Física de acordo com o cadastro no CNPJ ou CPF
2 – Rua, avenida , número,conjunto,  bairro, cidade, estado, CEP, telefone, endereço eletrônico

3 – Nome da pessoa para contato, telefone e endereço eletrônico

4 – Número de inscrição no  CNPJ ou CPF

5 – Nome de projeto

6 – Número do processo

7 – Número do convênio

8 – Valor total recebido e em reais

9 – Valor por extenso

10 – Data do depósito ou datas dos depósitos

11 – Número da Conta Bancária onde foram depositados os recursos 

12 –Identificação do número da parcela, mês e ano a que se refere.

13 – Dia , mês e ano da entrega da prestação de contas

14 – Assinatura do responsável pela entidade, com  o número de CPF

15 –  Assinatura do contador responsável pela prestação de contas, com  o número do CRC
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS
ENTIDADE:
RECEITA
DATA ESPECIFICAÇÃO DAS PARCELAS RECEBIDAS VALOR

Depósito do FUNDEL
Juros
Atualização monetária
TOTAL

DESPESAS CORRENTES
Data Fornecedor Especificação Nº 

documento
Nº 

cheque
Valor

                                                                                                                  
                                                             TOTAL DESPESAS:

Beneficiado: Assinatura:

Assessor: Assinatura:

Contador: Assinatura:
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Requerimento dirigido ao Exmo Sr Prefeito Municipal;

- Demonstrativo financeiro da receita e despesa; 

- Original e cópia de extrato de conta bancária específica do recurso recebido, onde conste 
toda movimentação desde o depósito do recurso até o zeramento (quando for a prestação 
final);

- Original  e  cópias  dos  documentos  que  comprovam  as  despesas  (notas  fiscais,  contra-
cheques, RPAs, comprovante de recolhimento de encargos sociais,etc;

- As cópias xerográficas, tanto dos documentos que comprovam as despesas como do extrato 
da conta corrente, não devem, em hipótese alguma, serem recortadas, isto é, as folhas em 
que foram tiradas as cópias devem permanecer inteiras (todas do mesmo tamanho), sendo 
feito o melhor aproveitamento dos espaços, conforme exemplo:

-

Folha de oficio A4
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NOTA
FISCAL

Nº
002

Extrato 
Banco 
conta 

corrente
10/06/08

até
10/07/08

Extrato 
Banco 
conta 

corrente
10/05/08

até
10/06/08

CONTRA-CHEQUE
FULANO DE TAL

VALOR 

NOTA
FISCAL

Nº
001



PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER – FUNDEL

EDITAL DO CONCURSO Nº 01/2008 – SMEL

ANEXO VI - MINUTA DO CONVÊNIO

Convênio  que  estabelecem  entre  si 
_______________________________________  e 
___________________________  para organização e 
execução do projeto esportivo e de lazer beneficiado 
pelo  FUNDEL,  escolhido  através  do  concurso  nº 
01/2008-SMEL.

Por este instumento contratual, de um lado o  MUNICÍPIO DE CAXIAS 
DO SUL, entidade de direito público interno, com sede no Centro Administrativo Vinícius Ribeiro 
Lisboa, sito na rua ALFREDO CHAVES, nº 1333, nesta cidade,  neste ato representado por seu 
Procurador - Geral, LAURI ROMARIO SILVA, conforme Decreto nº 12.079, de 11 de fevereiro de 
2005,  de  ora  em  diante  denominado  CONTRATANTE,  e  de  outro  lado 
__________________________,  estabelecido(a)  na  rua  ________________________________, 
nº____, Bairro______________________________, em CAXIAS DO SUL – RS, inscrita no CPF/
CNPJ sob  o  n°  ____________________,  representada  pelo(a)  Senhor(a)___________________, 
inscrito(a) no CPF sob nº___________________, de ora em diante denominada CONTRATADA, 
celebram o presente contrato, de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, na 
modalidade de CONCURSO, com fulcro na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Municipal nº 5.285/1999, conforme Processo protocolado sob nº "Processo não Protocolado".

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente convênio tem por objeto a produção e execução do projeto esportivo e de lazer 
denominado........................................beneficiado pelo FUNDEL, escolhido através do Concurso nº 
01/2008-SMEL.

1.2. O projeto será produzido e executado, nos termos da instrução normativa 001/2005 – SMEL e 
do  processo  nº  ....................,  conforme  as  condições  estabelecidas  no  Edital  do  Concurso  nº 
01/2008-SMEL, Lei  Federal   nº  8.666/93,  art  116,  e alterações  posteriores,  no que couber,  Lei 
Municipal nº 6.160/2003, Decreto Municipal nº 11.642/2004 e Lei Municipal nº 6.453, de 08 de 
dezembro de 2005.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1. DA CONCEDENTE:
2.1.1.Repassar  os  recursos  aprovados  pelo  Comitê  Assessor  e  pela  Comissão  de  Avaliação  e 
Seleção,  conforme o Edital  do Concurso nº 01/2008-SMEL, Lei federal  nº 8666/93 e alterações 
posteriores, no que couber, Lei Municipal nº 6.160/2003, decreto Municipal nº 11.642/2004 e  Lei 
Minicipal nº 6.453, de 08 de dezembro de 2005.

2.2. DA GESTORA:
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2.2.1. Solicitar  em qualquer momento relatórios técnicos e/ou financeiros que julgar necessários 
para o bom andamento do projeto;
2.2.2. Acompanhar, fiscalizar e auditorar in loco a execução do Plano de Trabalho e de Aplicação 
de Recursos, podendo sugerir e propor as providências consideradas necessárias para a otimização 
da execução do Plano de Trabalho e da utilização dos recursos transferidos;
2.2.3. Encaminhar parecer físico, técnico e financeiro sempre que necessário ao beneficiado e a 
auditoria municipal;
2.2.4.  Emitir  pareceres,  comunicados  e  esclarecimentos  ao  beneficiado  para  o  bom andamento 
técnico, financeiro e quando necessário encaminhar ao setor jurídico municipal;
2.2.5. Encaminhar aos responsáveis, de direito, os casos omissos do convênio. 

2.3. DO CONVENIADO:
2.3.1. Organizar e executar o projeto esportivo e de lazer beneficiado, de acordo com o Edital do 
Concurso  nº  01/2008-SMEL  e  processo  nº...................................,  sendo-lhe  vedado  introduzir 
modificações, sem o consentimento prévio da CAS, e por escrito;
2.3.2. Assumir responsabilidades técnicas pela organização e execução do projeto beneficiado;
2.3.3. Corrigir, durante a organização e execução do projeto, todas as falhas apontadas pelo Comitê 
Assessor;
2.3.4.  Observar  os  requisitos  mínimos  de  qualidade,  utilidade  e  segurança,  recomendados  pela 
Associação de Normas Técnicas;
2.3.5. Efetuar o recolhimento de todos os impostos, taxas e encargos sociais devidos, na forma da 
lei, decorrentes da organização e execução do projeto esportivo e de lazer;
2.3.6. Acatar as deliberações da CAS (Comissão de Avaliação e Seleção);
2.3.7. Submeter previamente à aprovação do Comitê Assessor, todo material gráfico onde conste a 
divulgação do financiamento concedido pelo FUNDEL.
2.3.8. Cumprir as normas referentes aos Artigos 19º e 20º do Decreto º 11.642/2004, respeitando o 
Art. 37 parágrafo 1º da Constituição Brasileira que contempla o seguinte:

“A  publicidade  dos  atos,  programas,  obras,  serviços  e  campanhas  dos  órgãos  públicos 
deverá ter caráter  informativo ou de orientação social,  dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizam a promoção pessoal de autoridades ou de servidores 
públicos”.

2.3.9. O Conveniado é responsável, ainda, para com o Município e terceiros:
2.3.10.  Pelo  estrago,  prejuízo  ou  danos  causados  ao  Município  ou  aos  serviços  por  imperícia, 
imprudência ou negligência próprias ou de prepostos, auxiliares ou operários;
2.3.11. Pela infração ou inexato cumprimento de quaisquer das cláusulas deste Convênio.
2.3.12. O Conveniado não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O  presente  Convênio  vigorará  a  partir  da  data  da  divulgação  dos  resultados  dos  projetos 
selecionados  até  ____________________,  podendo  ser  prorrogado,  com  aprovação  do  Comitê 
Assessor.

CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

Sempre que considerar necessário ou julgar oportuno, a gestora poderá acompanhar,  fiscalizar e 
auditar  in loco  a execução do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos, podendo sugerir e 
propor  as  providências  consideradas  necessárias  para  a  otimização  da  execução  do  Plano  de 
Trabalho e da utilização dos recursos transferidos.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. Os  recursos  financeiros  a  serem  repassados  ao  CONVENIADO  totalizarão  R$  -------
(-------------), que serão liberados em ---- parcelas, de acordo com o Plano de Trabalho e de 
Aplicação de Recursos, conforme segue:
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1ª parcela :R$........(...........); 2ª parcela: R$..........(................) .
5.2.  O  repasse  será  efetuado  através  de  depósito  bancário  no  BANRISUL  –  Agência,  Conta 
_______________ 
5.3. Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão direcionados para aplicação financeira 
de  renda  fixa  de  curto  prazo,  sendo  as  receitas  advindas  da  aplicação  financeira  utilizadas, 
exclusivamente,  no objeto de sua finalidade,  devendo constar  no demonstrativo  específico  que 
integrará as prestações de contas do ajuste.
5.4. As despesas  decorrentes  do presente  convênio correrão por conta  da dotação orçamentária 

2160,  elemento  de  despesa  33.50.41.01.22.00.00,  vínculo  0001-  recurso  livre,  da  Prefeitura 
Municipal de Caxias do Sul.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

6.1.Será rescindido o presente Convênio independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, 
sem direito a indenização de qualquer espécie por parte do conveniado, se este:
6.1.1.Não  cumprir  quaisquer  das  obrigações  assumidas  neste  Convênio  e  previstas  na  lei  nº 
6.160/2003, do decreto nº 11.642/2004 e lei nº 6.453 de 08 de dezembro de 2005;
6.1.2.Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má fé;
6.1.3.Dissolução, no caso de pessoa jurídica, ou insolvência civil, no caso de pessoa física;
6.1.4.Receber comunicado de providências a serem sanadas e não cumprir no prazo de 30 (trinta) 
dias;
6.1.5.Em caso de rescisão os materiais adquiridos com os recursos advindos deste convênio, serão 
restituídos à SMEL, sendo remanejado seu uso;
6.1.6.Restituir  ao  concedente  o  valor  transferido,  se  utilizado  inadequadamente  e,  atualizado 
monetariamente e acrescido de juros legais, desde a data do recebimento, em caso de irregularidade 
grave;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1. O Empreendedor Esportivo deverá prestar contas do projeto, comprovando o bom e regular uso 
do recurso, bem como os resultados alcançados, seguindo as normas estabelecidas pelo decreto nº 
11.642/2004.
7.2.  A  prestação  de  contas  dos  recursos  recebidos  deverá  ser  feita  através  de  requerimento, 
demonstrativo de despesas, comprovante de todas as despesas (originais e cópias), extrato bancário, 
e toda documentação necessária que comprove os gastos,  no prazo de até 30 (trinta) dias após 
cada etapa ou finalização total. (conforme instrução normativa, anexo III).

CLÁUSULA OITAVA – MULTAS E PENALIDADES

8.1. O Empreendedor Esportivo, ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas, ficará 
sujeito às penalidades previstas no Capítulo IV, Seção II, artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 
8666/93 e suas alterações e artigo  23,  § 3º do Decreto nº 11.642/2004.

8.2.  Será  aplicada  a  multa  de  10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  deste  Convênio,  quando  o 
Empreendedor Esportivo beneficiado:
8.2.1.prestar informações inexatas;
8.2.2.transferir ou ceder suas obrigações no todo ou em parte a terceiros, sem autorização prévia e 
por escrito do Município;
8.2.3.produzir  ou  executar  o  projeto  beneficiado  em  desacordo  com  as  normas  técnicas  ou 
especificações  constantes  no  Edital  do  Concurso  nº  01/2008-SMEL,  independentemente  da 
obrigação de efetuar as correções necessárias às suas expensas;
8.2.4. praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo 
ou má fé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independentemente da obrigação do 
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Empreendedor Esportivo em reparar os danos causados.
8.3. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro sempre que se repetir o motivo.
8.4. Exclusão de qualquer projeto apoiado pelo FUNDEL, FUNDOPROCULTURA ou pela Lei 
Municipal de Incentivo a Cultura e Licitações por um período de dois anos, após o cumprimento 
das obrigações, Decreto nº 11.642 de 19 de janeiro de 2004.

CLÁUSULA NONA – DA DENOMINAÇÃO DAS PARTES

9.1.Para efeitos deste convênio, o termo CONTRATANTE é equivalente a CONCEDENTE e o 
termo  CONTRATADO  é  equivalente  a  CONVENIADO;  a  GESTORA  deste  convênio  é  a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,  representada  por  seu  titular  Senhor(a) 
__________________, CPF nº_______________.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Para dirimir dúvidas e ajuizar qualquer ação decorrente deste Convênio, fica eleito o foro da cidade 
de Caxias do Sul/RS.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento,  em 4 (quatro) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final subscritas, para que o mesmo produza 
todos os jurídicos e legais efeitos.

CAXIAS DO SUL, ____ de _____________ de _______

nome completo 
cargo

representante da Concedente

nome completo 
cargo

representante do Conveniado

TESTEMUNHAS:

Nome:                                                                          Nome:
CIC-MF:                                                                       CIC-MF:
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PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER - FUNDEL

EDITAL DO CONCURSO Nº 01/2008 – SMEL

ANEXO VII - LEI Nº 6.160, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2003.

Cria  o  Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento  do  Esporte  e 
Lazer  de Caxias do Sul  (FUNDEL) e o Fundo Especial  de 
Esportes do Município (FEES).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

CAPÍTULO I

DO FUNDEL

Art. 1º  É instituído o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de 
Caxias do Sul (FUNDEL), vinculado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,  com a finalidade 
de prestar apoio financeiro para implementação e/ou ampliação de programas e projetos de natureza 
esportiva e de lazer que se enquadrem nas diretrizes e prioridades do Plano Municipal de Esporte e 
Lazer de Caxias do Sul.

Art. 2º O FUNDEL é um fundo de natureza contábil, que funcionará sob as normas 
legais vigentes.

Art. 3º  Serão recursos do FUNDEL, para concretização das despesas, os constantes 
de dotação orçamentária própria.

Art.  4º  O  Poder  Executivo  Municipal  fixará,  anualmente,  o  valor  destinado  ao 
incentivo esportivo e de lazer, que não poderá ser inferior a um por cento e nem superior a um e 
meio por cento da receita proveniente do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Art. 5º  As disponibilidades dos recursos do FUNDEL serão aplicadas em projetos 
que visem fomentar e estimular o desenvolvimento do esporte e do lazer no Município de Caxias do 
Sul, e serão distribuídas percentualmente,  sobre o valor arrecadado, de acordo com as seguintes 
linhas de incentivo:

I – 30% (trinta por cento) do valor depositado serão destinados ao esporte e lazer 
com caráter:

a) educacional, visando promover a aprendizagem;

b) capacitação por meio de cursos, oficinas, seminários e similares;

c) atividades recreativas, de lazer e relacionadas à saúde e movimento; e

d) administração do Fundo.

II – 40% (quarenta por cento) serão destinados à organização e realização de eventos 
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esportivos locais, com caráter competitivo, de integração e/ou participação, municipais, regionais, 
estaduais, nacionais ou internacionais; e

III – 30% (trinta por cento) serão destinados ao esporte de rendimento, visando obter 
resultados, apoiar o treinamento e a participação de atletas/equipes não profissionais, representantes 
da cidade em competições esportivas.

§ 1º  É vedada a aplicação de recursos do FUNDEL em projetos de construção ou 
conservação de bens imóveis e em despesas de capital.

§  2º   A  Comissão  de  Avaliação  e  Seleção  dos  projetos  poderá  autorizar  a 
transferência dos saldos dos recursos de uma linha de incentivo para outra,  desde que não haja 
projetos à espera de aprovação naquela de onde o recurso será retirado. 

Art. 6º  Fica determinada a criação, junto à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 
da Comissão de Avaliação e Seleção, formada por seis representantes da comunidade ligados ao 
esporte e ao lazer e por cinco representantes da Administração Municipal,  sendo presidida pelo 
Secretário Municipal de Esporte e Lazer ou por alguém por ele indicado. A referida Comissão ficará 
incumbida da avaliação e seleção dos projetos a serem apoiados.

§  1º   Os  componentes  da  Comissão  de  Avaliação  e  Seleção  representando  a 
comunidade serão indicados pelas plenárias nas seguintes áreas:

I – Conselho Municipal do Desporto;

II – ligas e associações esportivas;

III – conselheiro da Plenária Temática Cultura, Esporte e Lazer,  representante do 
esporte e lazer;

IV – clubes esportivos e recreativos;

V – representante das entidades de PPDs; e

VI  –  representante  dos  diretores  de  esporte  das  Associações  de  Moradores  de 
Bairros.

§ 2º  Os representantes  da Administração Municipal  na Comissão de Avaliação e 
Seleção serão nomeados pelo Prefeito Municipal. 

§  3º   Aos  membros  da  Comissão,  que  terão  mandato  de  um ano,  podendo  ser 
reconduzidos  para  mais  um período,  não  será  permitida  a  apresentação  de  projetos  durante  o 
período de mandato.

§ 4º  A função de membro da Comissão é considerada de caráter público relevante, 
sendo vedada qualquer forma de remuneração.

Art.  7º  Os interessados  na  obtenção  de apoio  financeiro  deverão  apresentar  seus 
projetos  à  Secretaria  Municipal  de Esporte  e  Lazer,  através  do Protocolo  Central  da Prefeitura 
Municipal de Caxias do Sul, que os encaminhará à Comissão de Avaliação e Seleção.

§ 1º  A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizará, anualmente, um edital, no 
primeiro semestre, para inscrição dos projetos que pretendem se beneficiar do financiamento pelo 
FUNDEL.

§ 2º A Comissão de Avaliação e Seleção se reunirá no mínimo duas vezes por ano, 
em local e data a serem divulgados pela imprensa e com acesso ao público, para construir e aprovar 
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o regimento e deliberar sobre o apoio a ser concedido aos projetos apresentados.
§  3º   Cabe  à  Comissão  de  Avaliação  e  Seleção  criar  o  regimento  interno  que 

estabeleça critérios que garantam que os projetos apoiados sejam executados nos termos do art. 5º 
desta Lei, prevendo inclusive valor limite por projeto a ser aprovado, em cada linha de incentivo.

§  4º   O  responsável  pelo  projeto  pode  ser  pessoa  física  ou  jurídica,  sem  fins 
lucrativos, e deverá comprovar domicílio no Município de Caxias do Sul há, pelo menos, dois anos.

Art. 8º  O projeto esportivo e de lazer deverá, necessariamente, conter cronograma de 
execução físico-financeira,  que habilitará o proponente ao recebimento do financiamento parcial 
após a prestação de contas de cada etapa. Para análise desses aspectos, antes do envio à Comissão 
de Avaliação e Seleção, será montada uma equipe técnica na Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer. 

Parágrafo  único.   Além  das  sanções  penais  cabíveis,  o  empreendedor  que  não 
comprovar  a  aplicação  dos  recursos  nos  prazos  estipulados  sofrerá  as  sanções  penais  e 
administrativas  previstas  em lei,  inscrito  em dívida  ativa  da  Fazenda Municipal  e  excluído  de 
qualquer projeto apoiado pelo FUNDEL, por um período de dois anos após o cumprimento dessas 
obrigações.

Art. 9º  Nos projetos financiados nos termos desta Lei deverão constar as logomarcas 
da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul/Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e do FUNDEL, 
como financiadores do projeto.

Art. 10.  São de livre acesso toda e qualquer documentação referente ao projeto.

Art.  11.   O FUNDEL será  administrado  pela  Secretaria  Municipal  de  Esporte  e 
Lazer, cabendo à Comissão de Avaliação e Seleção aprovar o plano de aplicação.

Parágrafo único. O Ordenador das despesas do FUNDEL será o Secretário Municipal 
de Esporte e Lazer.

Art.  12.  O Prefeito  Municipal  enviará  à  Câmara  Municipal  relatório  anual  sobre 
gestão do FUNDEL.

Art. 13.  Aplicar-se-ão ao FUNDEL normas legais de controle, prestação e tomada 
de contas pelos órgãos de controle interno da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, sem prejuízo 
da competência específica do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 14.  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários 
à execução desta Lei.

Art. 15.  O inciso I do art. 10 da Lei nº 6.076, de 10 de setembro de 2003, passa a ter 
a seguinte redação:

“Art. 10. ...

I – o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer em Caxias 
do Sul – FUNDEL, vinculado à SMEL, destinado a dar apoio financeiro a programas e projetos de 
caráter de esporte e lazer que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes  no Plano de 
Desenvolvimento e Popularização do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, a ser elaborado pela SMEL, 
discutido pela comunidade esportiva e regulamentado via Decreto do Poder Executivo Municipal; 
(NR)”

               CAPÍTULO II

                  DO FEES

Art. 16.  É criado o Fundo Especial de Esportes do Município (FEES), destinado à 
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captação da receita auferida com tarifas cobradas pela utilização dos espaços públicos de esporte e 
lazer e custeio de despesas, encargos ou investimentos, através da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer.

Parágrafo  único.  Também  constituem  recursos  do  Fundo  Especial  de  Esportes 
receitas auferidas com doações e repasses, públicos ou particulares,  subvenções, auxílios e mais 
aquelas obtidas por contratos de exploração de espaços públicos, autorizados legalmente.

Art. 17. As normas relativas ao Fundo Especial de Esportes aplicam-se, igualmente, 
aos espaços de esporte e lazer a serem edificados.

Art.  18. Os recursos provenientes da previsão definida no art.  16 e seu parágrafo 
único serão creditados  diretamente ao Fundo Especial de Esportes do Município. 

Art. 19.  Para utilização dos recursos do Fundo a Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer procederá a empenho prévio diretamente às verbas disponíveis no Fundo Especial.

Art. 20. As verbas do Fundo Especial de Esportes serão aplicadas pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer na manutenção dos espaços públicos de esporte e lazer, aquisição de 
material esportivo e recreativo, organização de eventos na área, bem como nos demais objetivos 
previstos em lei, para a atividade pública de esporte e lazer.

Art.  21.  O  saldo  de  recursos  existente  desde  a  extinção  do  Fundo  Especial  de 
Esportes criado pela Lei nº 2.476, de 03 de maio de 1979, revogada pela Lei nº 6.076, de 10 de 
setembro de 2003, e toda a arrecadação até a aprovação do novo Fundo passa a constituir recurso 
deste.

Art. 22.  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de até noventa 
dias a contar de sua vigência.

Art. 23.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, em 
17 de dezembro de 2003.

Gilberto José Spier Vargas,
PREFEITO MUNICIPAL.
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PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER – FUNDEL

EDITAL DO CONCURSO  Nº 01/2008 – SMEL

ANEXO VIII -  DECRETO Nº 11.642, DE 19 DE JANEIRO DE  2004.

Regulamenta a Lei nº 6.160, de 17 de dezembro de 
2003,  que  institui  o  Fundo  Municipal  de 
Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Caxias do 
Sul (FUNDEL) e o Fundo Especial de Esportes do 
Município (FEES).

A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE CAXIAS DO SUL, no uso 
das atribuições  que lhe são conferidas,

D E C R E T A:

Art.  1º O  Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento  do  Esporte  e  Lazer 
(FUNDEL),  instituído  pela  Lei  nº  6.160,  de  2003,  reger-se-á  por  este  Decreto  e  demais  atos 
normativos que forem expedidos pelo Poder Executivo.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE, DOS RECURSOS E DE SUA APLICAÇÃO

Art. 2º O FUNDEL, fundo de natureza contábil especial, tem por finalidade 
prestar apoio financeiro para implementação e/ou ampliação de projetos de natureza esportiva e de 
lazer  que se enquadrem nas diretrizes  e prioridades do Plano Municipal  de Esporte e Lazer de 
Caxias do Sul.

Art. 3º  Os recursos e linhas de incentivo do FUNDEL seguem o previsto na 
Lei nº 6.160, de 2003, artigos  2º,  3º, 4º,  e 5º.

Art. 4º O edital de concurso, conforme art. 7º, § 1º da Lei nº 6.160, deverá 
estabelecer os valores máximos para projetos em cada linha de incentivo, sendo que em nenhuma 
delas este valor poderá ultrapassar a 3% (três por cento) do total de recursos do FUNDEL.

Art.  5º Os  recursos  do  FUNDEL serão  aplicados,  a  fundo  perdido,  em favor  de 
projetos esportivos e de lazer habilitados, exigida a comprovação de seu bom e regular emprego, bem como 
dos resultados alcançados.

§ 1º A transferência financeira, a fundo perdido, do FUNDEL, dar-se-á sob a 
forma de subvenções.

§  2º   É  vedada  a  aplicação  de  recursos  do  FUNDEL  na  construção  ou 
conservação de bens imóveis, em despesas de capital e na contratação de serviços para a elaboração 
de projetos esportivos e de lazer.

Art. 6º  Poderão concorrer ao apoio do FUNDEL:

I – na linha de incentivo educacional, de capacitação e atividades recreativas, 
de lazer e relacionadas à saúde e movimento, conforme art. 5°, inciso I da Lei nº 6.160, de 2003, 
pessoas físicas e jurídicas, sem fins lucrativos; e

II  – nas linhas de incentivo destinadas  à organização  de eventos esportivos 
locais e esporte de rendimento, art. 5°, incisos II e III da Lei  nº 6.160, de 2003:

a) entidades de administração esportiva, entendidas como: pessoa jurídica de 
direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  encarregada  da  promoção,  coordenação,  administração  e 
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demais  atribuições  inerentes  a  uma  ou  mais  modalidades  esportivas,  visando  à  sua  prática  e 
aprimoramento, neste caso aplica-se às ligas e federações esportivas;

b) entidades de prática esportiva: pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, encarregada das práticas formais e não-formais e que promova a cultura esportiva e do 
lazer em todos os seus aspectos, neste caso aplica-se às associações esportivas e de lazer e clubes 
esportivos e recreativos;

c)  associações  comunitárias:  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  eleitas  pela 
comunidade, sem fins lucrativos que desenvolva ações esportivas e de lazer;

d) entidades classistas: pessoa jurídica de direito público ou privado sem fins 
lucrativos que promova a cultura esportiva e de lazer;

e)  entidades  não-governamentais,  Ongs  e  Instituições  de  Ensino  Superior: 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que tenha projetos voltados à cultura esportiva 
e de lazer e ao desenvolvimento da educação física.

§ 1º  Somente serão aceitos, no caso de pessoas jurídicas, para análise, projetos 
de  entidades  legalmente  constituídas  há  mais  de  um ano  da  data  do  protocolo,  que  esteja  no 
desempenho de suas atividades sem interrupção e se encontre em dia com as obrigações tributárias 
e institucionais, inclusive quanto ao cumprimento da periodicidade dos mandatos estabelecidos nos 
estatutos, sendo que  as referidas entidades deverão comprovar domicílio ou sede no Município de 
Caxias do Sul, com exceção às Federações e Confederações Esportivas que não possuam ligas ou 
associações locais, cujo projeto seja de investimentos no Município. 

§  2º    As  pessoas  físicas  mencionadas  no  inciso  I  deste  artigo,  deverão 
comprovar domicílio no Município de Caxias do Sul há, no mínimo, dois anos.

Art. 7º  Os projetos esportivos e de lazer concorrentes deverão ter como seu 
único local de produção e execução o Município de Caxias do Sul, exceto o esporte de rendimento, 
cuja representação municipal poderá ocorrer fora deste âmbito.

Art. 8º   As pessoas e entidades, dentro das linhas de fomento estipuladas no 
art.  5º  da Lei  6.160 de  2003,  e  6º  do presente  Decreto,  poderão protocolar  projetos  visando à 
execução das seguintes ações:

I - realizar ou sediar torneios, festivais e campeonatos municipais, regionais, 
estaduais, nacionais e/ou internacionais;

II  -  participar  em  competições,  representando  o  Município  por  meio  de 
seleções da sua própria modalidade;

III - organizar, promover e realizar cursos de capacitação, seminários e afins;

IV  -  adquirir  material  esportivo  e  de  lazer  para  a  manutenção  de  suas 
atividades;

V - pagar bolsa auxílio a professores, técnicos e monitores, sendo a entidade 
responsável pelos encargos trabalhistas; e

VI - realizar eventos recreativos, de lazer e relacionados à saúde e movimento.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I

DA ESTRUTURA, ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Art. 9º  O FUNDEL será administrado pelas seguintes instâncias:
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I - Comissão de Avaliação e Seleção (CAS), presidida pelo(a) Secretário(a) 
Municipal de Esporte e Lazer ou por alguém por ele(a) indicado;

II - Comitê Assessor; e

III – Secretário(a) Municipal de Esporte e Lazer .

Art. 10.  À CAS compete:

I - receber e apreciar os pareceres do Comitê Assessor;

II  -  aprovar  os  projetos  esportivos  e  de  lazer  a  serem  financiados  pelo 
FUNDEL, de acordo com as diretrizes e as disponibilidades financeiras do Fundo;

III - aprovar o Plano de Aplicação dos recursos do FUNDEL;

IV - detalhar normas e critérios referentes à apreciação dos projetos esportivos 
e de lazer, dando àqueles a devida publicidade;

V - avaliar a execução dos projetos esportivos e de lazer aprovados, informada 
por laudo técnico do Comitê Assessor;

VI  -  reunir-se,  no  mínimo,  duas  vezes  por  ano,  em  local  e  data  a  serem 
divulgados  pela  imprensa  e  com acesso  ao  público,  para  deliberar  sobre  os  projetos  a  serem 
contemplados  com financiamento do FUNDEL; e

VII  -  analisar  eventuais  alterações  que  venham a  ocorrer  na  execução  dos 
projetos e decidir sobre a aprovação das mesmas.

Parágrafo único. Na avaliação para apoio aos projetos de investimentos 
esportivos ou de lazer, a CAS admitirá à apreciação aqueles que se enquadrem nas linhas de 
fomento e priorizará aqueles que oferecerem a contrapartida exigida no art. 19 deste Decreto, 
e contemplarem os seguintes  princípios:

1. economicidade: projeto que aproveite a infra-estrutura, recursos humanos ou 
dê continuidade a ações preexistentes, oriundas de outros projetos em execução;

2. universalidade e democratização: projetos que priorizem atuações coletivas 
que promovam a inclusão considerando: os recursos exigidos, o universo das pessoas atendidas, 
diversidade de modalidades e de entidades e contemplem as questões de gênero e faixa etária;

3. indução à geração de atividade econômica e visibilidade pública: projetos 
que estimulem o turismo do município,  constituindo-se atrativo às pessoas de outros lugares na 
participação e acompanhamento dos eventos;

4. priorização a projetos que contemplem atividades que não são desenvolvidas 
ou apoiadas pelo Poder Público Municipal.

Art.  11.  A  CAS  reunir-se-á,  quantas  vezes  forem  necessárias,  no  mês 
subseqüente  à  data  de  protocolo  dos  projetos  esportivos  e  de  lazer,  tendo  trinta  dias  para 
deliberações e extraordinariamente, sempre que for necessário, por convocação de sua coordenação 
ou qualquer outro membro, com a presença da maioria simples de seus membros.

Parágrafo  único.  As  convocações  serão  feitas  com antecedência  mínima  de 
quarenta e oito horas e com indicação da respectiva ordem do dia e, dispensar-se-á o prazo, quando 
urgente à convocação extraordinária.

Art. 12. Ao Comitê Assessor, constituído por servidores da SMEL, designados 

41



pelo(a) Secretário(a), compete: 

I  -  emitir  e  encaminhar  à  CAS  parecer  técnico  prévio  sobre  os  projetos 
apresentados, nos aspectos legais, de viabilidade técnico-financeira e compatibilidade com o Plano 
de Aplicação de Recursos;

II - acompanhar os projetos aprovados, encaminhando à CAS, ao seu término 
ou a qualquer tempo, emitindo laudo técnico com a avaliação dos aspectos apontados no parágrafo 
único do artigo 10 deste Decreto; e

III - opinar sobre cláusulas de contratos ou outras questões submetidas a sua 
consideração.

Art. 13.   Além da Administração do FUNDEL, compete ao(à) Secretário(a) 
Municipal de Esporte e Lazer:  

I  -  encaminhar  anualmente ao Prefeito  o relatório   anual sobre a gestão do 
FUNDEL;

II - convocar as reuniões da CAS;

III - presidir as reuniões da CAS ou designar alguém para tal;

IV - designar os componentes do Comitê Assessor;

V - elaborar e divulgar anualmente o edital do concurso; e

VI - encaminhar, nas épocas aprazadas, demonstrativos e prestação de contas, 
planos de aplicação de recursos e outros documentos informativos necessários ao acompanhamento 
e controle de quem de direito.

Art. 14. Compete à Secretaria Municipal da Fazenda autorizar expressamente 
todos os pagamentos  e transferências  de valores com recursos do FUNDEL, através  de cheque 
nominal assinado pelo Secretário da Fazenda ou seu substituto legal.

Art. 15.  Compete à Controladoria-Geral do Município:

I  -  receber  e  analisar  as  prestações  de  contas  dos  projetos  e  programas 
aprovados pela CAS;

II - examinar e avaliar as contas do FUNDEL; e
III - encaminhar anualmente ao Prefeito os relatórios contábil e financeiro do 

exercício anterior do FUNDEL.

SEÇÃO II

DA INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA CAS

Art.  16.  A CAS será  formada  por  onze componentes  titulares,  sendo seis 
representantes da comunidade e cinco representantes da Administração Municipal.

Parágrafo  único.  Para  cada  representante  titular  deverá  ser  indicado  um 
suplente.

Art. 17.  Os membros da CAS serão nomeados pelo Prefeito Municipal.
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Art. 18.  Os representantes da comunidade ficam com as vagas distribuídas 
conforme § 1º do art. 6ª da Lei nº 6.160, de 2003. 

I  -  no  caso  das  ligas  e  associações,  clubes  esportivos  e  recreativos  e 
representantes das entidades de PPDs a indicação será feita em reunião com os interessados;

II  -  o representante  do Conselho Municipal  do Desporto será indicado pela 
entidade; e

III - o representante dos diretores de esporte das Associações de Moradores de 
Bairros será indicado pela União das Associações de Bairros de Caxias do Sul. (UAB). 

§  1º  Os(as)  indicados(as)  como  representante   titular  ou  suplente  da 
comunidade, deverão inscrever-se na SMEL, apresentando documentação que comprove:

I - ser maior de idade;

II - ser residente em Caxias do Sul; e

III - comprovante de representação da(s) entidade(s), através de cópia da ata de 
eleição ou declaração do responsável pela mesma. 

§ 2º A análise da documentação apresentada e a homologação dos nomes dos 
membros da CAS caberá à mesma e, para o 1º edital, ao Comitê Assessor; e

§ 3º As entidades representadas na CAS seguem as mesmas regras do § 1º do 
artigo 6º deste Decreto.

SEÇÃO III

DA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Art.  19. Todos  os  projetos  concorrentes  ao  apoio  do  FUNDEL  deverão 
oferecer retorno de interesse público representado por distribuição de ingressos gratuitos, cedência 
de espaço e equipamentos para realização de eventos de interesse público, oferta de vagas gratuitas, 
realização de projetos e  programas comunitários  e outros,  sendo este um dos aspectos  a serem 
considerados na avaliação, conforme art. 10, parágrafo único.

Art. 20.  Da soma dos valores destinados à execução das ações de cada projeto, 
no  mínimo  7%  (sete  por  cento)  dos  mesmos  deverão  ser   utilizados  em  divulgação,  sendo 
obrigatória a veiculação das marcas oficiais da Prefeitura Municipal, da SMEL e do FUNDEL, em 
todas as peças relativas ao projeto.

Parágrafo  único.  O  valor  destinado  à  divulgação  poderá  ser  utilizado  na 
confecção de cartazes, panfletos, faixas, folders, placas ou camisetas, imprensa escrita ou falada e 
ficará a cargo do proponente do programa ou projeto esportivo ou de lazer, que deverá encaminhar 
a arte final de todo material para aprovação prévia do comitê assessor.

Art. 21. Todos os projetos contemplados com o financiamento do FUNDEL 
deverão divulgar o apoio concedido de forma explícita, visível e destacada, colocando a logomarca 
do FUNDEL e da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, antecedida pela expressão 
FINANCIAMENTO,  conforme  modelo  a  ser  fornecido  pela  SMEL,  em  todas  as  formas  de 
divulgação, seja através dos meios de comunicação, no material impresso específico do projeto ou 
qualquer outra forma de divulgação adotada pelo beneficiado.

SEÇÃO IV

DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art.  22.  Não poderá se habilitar  aos  benefícios  do FUNDEL a pessoa ou 
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entidade  cuja  prestação  de  contas  não  estiver  finalizada  ou  não  tiver  sido  aprovada  pela 
Controladoria - Geral do Município.

Art. 23.  Os projetos aprovados serão acompanhados e avaliados tecnicamente 
pela SMEL, através do Comitê Assessor, ao longo e ao término de sua execução.

§  1º  A  avaliação  comparará  os  resultados  esperados  e  atingidos,  objetivos 
previstos e alcançados, os custos estimados e reais e a repercussão da iniciativa na comunidade.

§  2º  A  avaliação  culminará  em  laudo  final  do  Comitê  Assessor  que  será 
submetido à CAS e, posteriormente, à Controladoria - Geral do Município.

§ 3º As penalidades previstas para o caso da não aprovação da prestação de 
contas da execução dos projetos serão:

I - multa de 10% do valor do projeto;

II  -  restituição  aos  cofres  públicos  do  valor  recebido,  corrigido 
monetariamente;

III - inscrição em dívida ativa da Fazenda Municipal de Caxias do Sul;

IV-  exclusão  de  qualquer  projeto  apoiado  pelo  FUNDEL, 
FUNDOPROCULTURA ou pela Lei Municipal  de Incentivo à Cultura por um período de dois 
anos, após o cumprimento  das obrigações.

§ 4º O responsável pelo projeto cuja prestação de contas for rejeitada pela CAS 
terá acesso a toda documentação que sustentou a decisão, bem como poderá interpor recurso junto à 
CAS para  reavaliação  do  laudo  final,  acompanhado,  se  for  o  caso,  de  elementos  não  trazidos 
inicialmente à consideração da SMEL, no prazo estabelecido pelo edital.

Art. 24.  O empreendedor esportivo e de lazer beneficiado deverá comprovar 
junto à SMEL, a aplicação dos recursos até trinta dias após a conclusão da etapa a que se refere a 
parcela do benefício recebida conforme o cronograma físico-financeiro aprovado.

§  1º  A  não  comprovação  da  aplicação  correta  dos  recursos  nos  prazos 
estipulados implicará:

a) na suspensão do pagamento das parcelas restantes do benefício;
b) nas penas previstas no § 3º do artigo 23 do presente Decreto; e
c) instauração de processo de tomada de contas.

§  2º  Caberá  à  CAS analisar  eventuais  alterações  que  venham a  ocorrer  na 
execução dos projetos e decidir sobre a aprovação das mesmas.

Art. 25.  As prestações de contas que não cumprirem as normas deste Decreto 
ou que se apresentarem incompletas ou com despesas discordantes das do projeto original, serão 
desaprovadas.

Art. 26.  Poderão ser realizados remanejamentos, entre as despesas previstas 
no plano de aplicação do projeto, como adequação orçamentária, desde que não excedam a 10% 
(dez por cento) do montante autorizado e sempre que a sua não-realização possa comprometer os 
objetivos a serem atingidos.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, a pessoa física ou jurídica 
responsável pelos recursos transferidos ao projeto esportivo ou de lazer deverá anexar à prestação 
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de contas relatório explicativo da situação que gerou o remanejamento da despesa.

Art. 27.  Será exigida comprovação, junto à documentação, de abertura de uma 
conta  corrente  única  e  específica  em  estabelecimento  bancário  estatal  de  livre  escolha  do 
beneficiário, para o recebimento e movimentação dos recursos financeiros a serem transferidos pelo 
FUNDEL.

§ 1º A movimentação bancária será demonstrada por meio de extratos e cópia 
dos cheques nominais emitidos  com datas idênticas às do documento fiscal  ou seu vencimento, 
identificando-se o beneficiário e a natureza da despesa realizada, vedada sua movimentação por 
saques ou ordens eletrônicas não identificáveis.

§ 2º A conta bancária específica destinada à movimentação dos recursos do 
projeto  não  poderá  conter  outras  movimentações  que  não  aquelas  vinculadas  à  sua  execução 
financeira.

§ 3º Os recursos não utilizados pelo beneficiário do projeto esportivo e de lazer 
serão revertidos ao FUNDEL mediante transferência do saldo da conta corrente bancária, através de 
Documento  de  Arrecadação  Municipal  (DARM)  ao  final  de  sua  execução  e  demonstrada  na 
prestação de contas com uma correspondência de encerramento da conta.  Os referidos recursos 
poderão ser utilizados pela SMEL para financiamento de programas e projetos da área esportiva e 
de lazer.

Art. 28.  A comprovação do bom e regular emprego da subvenção consistirá na 
apresentação de relatório detalhado das atividades, de cópia em folhas de papel tamanho ofício, das 
primeiras  vias  de  notas  fiscais  e  recibos,  em ordem cronológica,  devidamente  rubricadas  pelo 
beneficiário, extrato bancário da conta vinculada e cópias dos cheques emitidos.

§  1º  As  notas  fiscais  e  recibos  deverão  ter  como  devedor  unicamente  o 
beneficiado e o nome do projeto, serem legíveis, sem rasuras, com data de emissão, histórico o mais 
detalhado possível.

§ 2º Os recibos deverão conter, ainda, nome completo do credor, seu CPF, RG, 
INSS/PIS/PASEP, endereço,  bem como as retenções  obrigatórias  por  lei  (ISSQN e Imposto  de 
Renda).

§  3º  O empreendedor  esportivo,  quando pessoa  física,  que  contratar  outras 
pessoas  físicas,  para  realização  de  serviços  vinculados  ao  desenvolvimento  do  projeto,  deverá 
inscrever-se no  cadastro específico do INSS, a fim de obter o nº do CEI para recolhimento do 
imposto devido.

§ 4º Apresentação de cópia dos comprovantes de recolhimento das retenções de 
que trata § 2º - GPS, quando tratar-se de pagamento de serviço prestado por pessoa física.

Art. 29.  Os documentos fiscais originais  referentes às despesas do projeto, 
serão arquivados pelo beneficiado, ficando à disposição das auditorias externas da Administração 
de Fundos da SMEL, da Controladoria-Geral do Município e do Tribunal de Contas do Estado.

Art.  30.  Não  serão  admitidas  presenças  de  escritórios  ou  intermediários 
comissionados nos processos de habilitação, comprovação ou pagamento de subvenções concedidos 
pelo FUNDEL, cumprindo ao beneficiado fornecer toda a documentação e informações solicitadas.

Art.  31.  A  comprovação  dos  resultados  alcançados  será  feita  através  de 
relatório  final  circunstanciado  do beneficiado,  acompanhado de cópias  de  recortes  de  jornais  e 
revistas, de fotografias e de outros fatos que comprovem:

a) que os objetivos previstos no projeto foram alcançados;
b) a repercussão da iniciativa na comunidade; e
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c) o cumprimento do caput do artigo 19 e artigo 10, parágrafo único, deste 
Decreto.

Art.  32.  A  prestação  de  contas  somente  será  considerada  aprovada  pelo 
Município após parecer favorável da CAS e da Auditoria da Controladoria Geral do Município.

Art. 33.  Exemplares de todo material de divulgação do programa ou projeto 
esportivo e de lazer deverão compor o processo de prestação de contas.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 34.  Casos omissos serão resolvidos pelo(a) Secretário(a) Municipal de 
Esporte e Lazer em comum acordo com a CAS.

Art. 35.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, em 19 de janeiro de 2004.

JUSTINA INEZ ONZI 
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

RUDIMAR CABERLON
SECRETÁRIO-GERAL.

46



PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER – FUNDEL
EDITAL DO CONCURSO Nº 01/2008– SMEL

ANEXO IX - LEI Nº 6.453, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2005.

Altera dispositivos da Lei nº 6.160,   de 17  
de dezembro de 2003, que cria o      Fundo  
Municipal  de  Desenvolvimento  do  Esporte  
e Lazer de Caxias do Sul - FUNDEL    e    o 
Fundo  Especial  de  Esportes  do  Município-  
FEES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

 Art. 1º  Ficam alteradas disposições da Lei nº 6.160, de 17 de dezembro de 2003, nos 
termos dos artigos que seguem.

 Art. 2º A alínea c) do inciso I e os incisos II e III, do artigo 5º passam a vigorar com a 
seguinte redação:

 "Art. 5º ...

 I - .......

 c) atividades recreativas e de lazer; e

 II  –  30% (trinta  por  cento)  serão  destinados  à  organização  e  realização  de  eventos 
esportivos locais com caráter competitivo, de integração e/ou participação, municipais, regionais, 
estaduais, nacionais ou internacionais; e

 III – 40% (quarenta por cento) serão destinados ao esporte de rendimento, visando obter 
resultados, apoiar o treinamento e a participação de atletas/equipes não profissionais, representantes 
da cidade em competições esportivas". (NR)

 Art. 3º O § 1º do artigo 7º passa a vigorar com a seguinte redação:
 
 "Art. 7º...

 §  1º  A  Secretaria  de  Esporte  e  Lazer  realizará,  anualmente,  um  edital,  no  último 
trimestre,  para  inscrições  dos  projetos  que  pretendem  se  beneficiar  do  financiamento  pelo 
FUNDEL."(NR)

 Art. 4º Excepcionalmente será publicado mais um edital no corrente exercício, edital a 
que se refere o art. 3º desta Lei.

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 8 de dezembro de 2005; 130º da Colonização e 115º da Emancipação.

José Ivo Sartori,
PREFEITO MUNICIPAL.
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