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DECRETO Nº 19.272, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.

Regulamenta  a  Lei  nº  7.696,  de  19  de
novembro  de  2013,  que  institui  o
Financiamento  Municipal  de
Desenvolvimento  do  Esporte  e  Lazer  de
Caxias  do  Sul  (FIESPORTE),  e  revoga  o
Decreto  nº  16.722,  de  19  de  novembro  de
2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 94 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art.  1º  O  Financiamento  Municipal  de  Desenvolvimento  do  Esporte  e  Lazer
(FIESPORTE), instituído pela Lei nº 7.696, de 19 de novembro de 2013, 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 FIESPORTE tem por finalidade prestar apoio financeiro a programas e
projetos de natureza esportiva e de lazer que se enquadrem nas diretrizes e prioridades da
Secretaria Municipal do Esporte  e Lazer de Caxias do Sul.

Art. 3º  Os recursos e manifestações esportivas e de lazer do FIESPORTE seguem os
previstos nos  artigos 3º, 4º e 5º da Lei nº 7.696, de 19 de novembro de 2013.

Art. 4º O edital de concurso, conforme § 1º do artigo 9º da Lei nº 7.696, de 19 de
novembro  de  2013,  deverá  estabelecer  os  valores  máximos  para  projetos  em  cada
manifestação esportiva, sendo que em nenhuma delas este valor poderá ultrapassar a 5%
(cinco por cento) do total de recursos do FIESPORTE.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO

Seção I
Da Estrutura, Atribuições e Competências

Art. 5º O FIESPORTE será administrado pelas seguintes instâncias:

I - Comissão de Avaliação e Seleção (CAS), presidida pelo Secretário Municipal do
Esporte e Lazer ou por alguém por ele indicado;
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II - Comitê Assessor, formado por servidores da Secretaria Municipal do Esporte e
Lazer; e

III - Secretário  Municipal do Esporte e Lazer .

Art. 6º  À Comissão de Avaliação e Seleção (CAS) compete, em especial:

I - receber e apreciar os pareceres do Comitê Assessor;

II - avaliar os projetos esportivos e de lazer a serem financiados pelo FIESPORTE,
de acordo com as diretrizes  estabelecidas na planilha de avaliação e as disponibilidades
financeiras;

III - detalhar normas e critérios,  juntamente com o Comitê Assessor, referentes à
apreciação dos projetos esportivos e de lazer, dando a devida publicidade.

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

V  -  reunir-se  em  local  e  data,  mediante  convocação,  para  alterar  e  aprovar  o
regimento  interno,  o  qual  estabelecerá  critérios  que  garantam que os  projetos  apoiados
sejam  executados  nos  termos  da  Lei,  bem  como  deliberar  sobre  os  projetos  a  serem
contemplados com financiamento do FIESPORTE;  e

VI - analisar eventuais alterações que venham a ocorrer na execução dos projetos e
decidir sobre a aprovação das mesmas, conforme artigo 23 deste Decreto.

Art. 7º  A CAS reunir-se-á, quantas vezes forem necessárias, no mês subsequente 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. 8º Ao Comitê Assessor, constituído por servidores da SMEL, designados pelo
Secretário, compete: 

I – encaminhar anualmente e em tempo hábil os dispositivos de Edital para a Central
de Licitações do Município;

II –  homologar os nomes dos membros da CAS, após a análise da documentação
apresentada, conforme artigo 12 deste Decreto;

III  -   aprovar  a  arte  final  de  todo  o  material  de  divulgação  apresentado  pelo
beneficiado; 
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IV - fiscalizar os projetos aprovados, encaminhando à CAS, ao seu término ou a
qualquer tempo, laudo técnico da avaliação realizada;

 V - orientar os beneficiados quanto a correta aplicação dos recursos recebidos; e

VI – notificar o beneficiado na ausência do cumprimento das cláusulas contratuais.

Art. 9º Além da Administração do FIESPORTE, compete ao  Secretário Municipal
do Esporte e Lazer:  

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

II - convocar as reuniões da Comissão de Avaliação e Seleção (CAS);

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

IV - designar os componentes do Comitê Assessor; e

V – emitir  Parecer de Aprovação ou Rejeição da Prestação de Contas do recurso
recebido;

Art. 10. O Sistema de Controle Interno do Município (SCIM) fiscalizará e auditará,
por amostragem, os projetos e/ou processos de prestação de contas até o prazo de 10 (dez)
anos contados da data em que foi aprovada a prestação de contas pelo Gestor.

§ 1º Caberá ao Apoio Operacional do SCIM preencher o check list, após a aprovação
da prestação de contas pelo Gestor, conforme estabelecido no artigo 9º e seus parágrafos da
IN nº 3/2015.

§ 2º O SCIM poderá, sempre que necessário ou considerado oportuno, proceder à
auditoria in loco, e o beneficiado deverá disponibilizar toda a documentação relacionada ao
ajuste,  no sentido  de  que  haja  as  condições  ideais  para  o trabalho de auditagem e,  em
constatadas falhas ou irregularidades, as mesmas deverão ser sanadas nos prazos estipulados
nos relatórios de auditoria.

Seção II
Da Indicação dos Membros da CAS

Art. 11. A Comissão de Avaliação e Seleção será formada por 5 (cinco) componentes
titulares em cada manifestação esportiva e de lazer, sendo 1 (um) coordenador, este indicado
pelo Secretário Municipal de Esporte e Lazer, 1 (um) auxiliar escolhido pelo coordenador e
3 (três) membros efetivos eleitos em plenária pública.  

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

Art. 12. Os representantes indicados como titulares ou suplentes, conforme o artigo
11 deste Decreto, deverão apresentar os seguintes documentos na SMEL:
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I – cópia da Carteira de Identidade e CPF, comprovando ter 18 anos ou mais; 

II – comprovante de residência em Caxias do Sul; 

III – comprovante de atuação, domínio e conhecimento técnico teórico em alguma
manifestação esportiva e de lazer;

IV - Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Receita Municipal; e

V – certidão de antecedentes criminais, sem decisão condenatória com trânsito em
julgado ou pena ativa.

§ 1º  Aos membros da Comissão de Avaliação e Seleção, que terão mandato de 1
(um)  ano,  podendo  ser  reconduzidos,  não  será  permitida  a  apresentação  de  projetos
relacionados  a  sua  manifestação  esportiva  e  de  lazer  avaliadas  durante  o  período  de
mandato.

§ 2º A função de membro da Comissão de Avaliação e Seleção é considerada de
caráter público relevante, sendo vedada qualquer forma de remuneração.

      § 3º Caso não seja preenchido o número de vagas nas plenárias  ou haja  alguma
desistência de algum membro, o Secretário Municipal do Esporte e Lazer indicará outros
representantes.

Art.  13.  Os membros da Comissão de Avaliação e Seleção serão nomeados pelo
Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III
DOS PROJETOS

Seção I
Dos proponentes

Art. 14. Poderão concorrer ao apoio do FIESPORTE:

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

II  -  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;

III  -  associações  comunitárias:  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  eleita  pela
comunidade, sem fins lucrativos que desenvolva ações esportivas e de lazer;
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IV -  entidades  classistas:  pessoa jurídica  de  direito  público  ou  privado sem fins
lucrativos que promova a cultura esportiva e de lazer; e

V - 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  Pessoas  físicas  poderão  concorrer  ao  apoio  do  FIESPORTE  somente  na
manifestação esportiva e de lazer Educacional.

§ 2º  Somente serão aceitos, no caso de pessoas jurídicas, para análise, projetos de
entidades legalmente constituídas há mais de 2 (dois anos) da data do protocolo, que estejam
no  desempenho  de  suas  atividades  sem  interrupção  e  se  encontrem  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 das Federações e
Confederações Esportivas que não possuam ligas ou associações locais, cujo projeto seja de
investimentos no Município. 

§ 3º As pessoas físicas, executoras do projeto, deverão apresentar comprovação de
domicílio/residência no Município de Caxias do Sul há, no mínimo, 2 (dois) anos, registro e
prova de regularidade no Conselho Regional de Educação Física (CREF) e currículo.

Seção II
Do Edital e Propostas

Art. 15.  Para cada exercício financeiro será realizado 1 (um) edital para seleção dos
beneficiados, o qual será regido, no que não conflitar com a Lei n.º 7.696/2013, pela Lei
8.666/93, no último trimestre do ano anterior, para inscrições dos projetos que pretendem se
beneficiar do financiamento pelo FIESPORTE, estabelecendo os prazos, tramitação interna
dos  projetos,  formulários  de  apresentação  dos  mesmos,  documentação  exigida,  valor
destinado para cada projeto em suas respectivas manifestações esportivas e de lazer, bem
como, os critérios de avaliação e seleção.

Art. 16.  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
e alto rendimento, cuja representação municipal poderá ocorrer fora deste âmbito.

Art.  17.  As  pessoas  e  entidades,  dentro  das  manifestações  esportivas  e  de  lazer
elencadas  no artigo 5º da Lei nº7.696, de 19 de novembro de 2013, 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 - realizar eventos recreativos e de lazer;
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III - participar em competições, representando o Município, preferencialmente, por
meio de representatividade da sua modalidade, categoria e naipe;  

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

V - adquirir material esportivo e de lazer, produtos e/ou serviços necessários para a
manutenção  de  suas  atividades  no  que  se  refere  ao  plano  de  trabalho  nas  4  (quatro)
manifestações esportivas e de lazer;

VI - pagar bolsa auxílio a palestrantes, técnicos esportivos, profissionais e estagiários
de Educação Física, sendo a entidade responsável pelos encargos trabalhistas; 

VII - locação de espaços e equipamentos necessários para a execução do projeto; e

VIII - pagamento de honorários de um contador para acompanhamento e elaboração
da prestação de contas.

Parágrafo  único.  Os  proponentes  que  apresentarem pendências  em prestações  de
contas referentes  a  recursos recebidos  do Município,  não serão impedidos de protocolar
projetos, todavia estes projetos não serão avaliados pela CAS.
 

Seção III
Da Avaliação e Classificação

Art.  18. Os  projetos  serão  avaliados  conforme os  seguintes  critérios:  estrutura  e
metodologia  do projeto;  contrapartida  social  e  visibilidade  pública;  e  especificidades  da
manifestação esportiva e de lazer correspondente, sendo classificados aqueles que obtiverem
pontuação final igual ou superior a 70% (setenta por cento) do total.

§ 1º Os projetos que obtiverem pontuação zero em qualquer dos quesitos dentro dos
critérios “estrutura e metodologia do projeto” e “contrapartida social e visibilidade pública”
estarão automaticamente desclassificados, mesmo atingindo a pontuação mínima final.

§  2º  Os  projetos  classificados  serão  beneficiados  em  ordem  decrescente  de
pontuação até o limite do recurso fixado pelo Poder Executivo. 

§ 3º Será utilizado como critério de desempate a maior pontuação obtida frente aos
critérios  de  “contrapartida  social  e  visibilidade  pública”  e  “estrutura  e  metodologia  do
projeto”, respectivamente.

Art. 19.  Todos os projetos concorrentes ao apoio do FIESPORTE deverão oferecer
retorno de interesse público representado por distribuição de ingressos gratuitos, atividades
beneficentes, 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 que sua não efetivação ocasionará a reprovação das contas.
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Seção IV
Da Divulgação 

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 do Município  de Caxias do Sul, da SMEL e do
FIESPORTE, em todas as peças relativas ao projeto.

Parágrafo único. O valor previsto para divulgação poderá ser utilizado na confecção
de  cartazes,  panfletos,  faixas,  folders,  placas,  uniformes  esportivos,  camisetas  e  outros,
sendo que no mínimo 3,5% (três vírgula cinco por cento) deverá ser destinado à imprensa
escrita, televisada ou falada e ficará a cargo do proponente do programa ou projeto esportivo
de lazer, que deverá encaminhar  a  arte  final de todo material  para aprovação prévia do
Comitê Assessor do FIESPORTE.

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

Seção V
Do Acompanhamento, Fiscalização e Prestação de Contas

Art. 22. Os projetos aprovados serão acompanhados e fiscalizados tecnicamente pela
SMEL, através do Comitê Assessor, ao longo e ao término de sua execução.

§1º  Na  fiscalização  serão  comparados  os  resultados  esperados  e  atingidos,  os
objetivos previstos e alcançados, os custos estimados e reais e a repercussão da iniciativa na
comunidade.

§2º Qualquer  irregularidade  apontada  acarretará  em advertência  e,  se  for o  caso,
suspensão do projeto e devolução de recursos.

Art.  23.  O beneficiado  deverá  cumprir  o  projeto  aprovado pela  CAS na íntegra,
sendo que qualquer remanejamento de despesa, desde que não exceda a 10% (dez por cento)
do  montante  autorizado,  deverá  ser  solicitado  previamente  à  CAS  e  somente  após  o
recebimento da autorização, por escrito, a despesa poderá ser realizada.

Art. 24. O beneficiado deverá apresentar a prestação de contas junto à SMEL, em até
30 (trinta) dias após a conclusão da etapa a que se refere a parcela do benefício recebida,
conforme o cronograma físico-financeiro aprovado.

§ 1º Para os projetos de atividades sistemáticas, os beneficiados deverão apresentar
prestação de contas parcial, em até 30 (trinta) dias após atingir 50% (cinquenta por cento)
do prazo de execução do projeto.
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§ 2º Na implantação da plataforma eletrônica, todas as prestações de contas deverão
ser realizadas online.

§ 3º O beneficiado que cumprir as metas entre 50% e 80%, terá o valor da prestação
de contas  aprovado proporcionalmente  ao  percentual  das  metas  atingidas,  devolvendo o
saldo não aprovado.

§  4º  O  beneficiado  que  não  executar  as  metas  em,  no  mínimo  50%,  terá  sua
prestação de contas reprovada,  devolvendo aos cofres públicos a totalidade dos recursos
recebidos, com a devida atualização monetária.

§  5º  Os  recursos  não  utilizados  pelo  beneficiado  deverão  ser  devolvidos  ao
Município,  mediante  Documento  de  Arrecadação  Municipal  -  DARM,  ao  final  de  sua
execução, sendo este documento apensado ao processo de prestação de contas.

Art. 25. Os projetos que não forem executados conforme normas estabelecidas neste
Decreto, no Edital, no Manual de Prestação de Contas, na Lei do FIESPORTE, na Instrução
Normativa nº 2/2008 SCIM terão suas prestações de contas reprovadas.

§ 1º As penalidades previstas para o caso da não aprovação da prestação de contas
serão:

I - restituição aos cofres públicos do valor recebido, atualizado monetariamente; 

II - inscrição em dívida ativa na Fazenda Municipal de Caxias do Sul;

III – instauração de processo de tomada de contas; e

IV - exclusão de qualquer projeto apoiado pelo FIESPORTE por um período de 2
(dois) anos, após o cumprimento das obrigações.

§ 2º O responsável pelo projeto cuja prestação de contas não for aprovada terá acesso
a  toda  documentação  que  sustentou  a  decisão,  bem como poderá  interpor  recurso  para
reavaliação do laudo final.

Art.  26.  Os  documentos  fiscais  originais  referentes  às  despesas  do projeto  serão
arquivados pelo beneficiado, pelo período de 10 anos, ficando à disposição para possíveis
auditorias da Administração da SMEL, do Sistema de Controle Interno do Município e do
Tribunal de Contas do Estado.

Art.  27.  Não  serão  admitidas  presenças  de  escritórios  ou  intermediários
comissionados nos  processos  de habilitação,  comprovação ou pagamento  de subvenções
concedidos  pelo  FIESPORTE,  cabendo  ao  beneficiado  fornecer  toda  a  documentação  e
informações solicitadas. 

Art. 28.  A comprovação dos resultados alcançados será feita por meio de relatório
final  circunstanciado  do  beneficiado,  acompanhado  de  exemplares  de  todo  material  de
divulgação, cópias de recortes de jornais e revistas, de fotografias e de outros fatos que
comprovem:
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a) que os objetivos e as metas previstos no projeto foram alcançados;

b) a repercussão da iniciativa na comunidade; e

c) o retorno de  interesse público e social.

Art. 29. A prestação de contas somente será considerada aprovada pelo Município
após parecer favorável da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 30.  As normas para transferência de recursos orçamentários, por convênios ou
ajustes  assemelhados,  pela  Secretaria  Municipal  do  Esporte  e  Lazer  seguem  Instrução
Normativa vigente do Município. 

Art.  31.  Casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal do Esporte e
Lazer em comum acordo com o Comitê Assessor do FIESPORTE e a CAS.

Art. 32. Fica revogado o Decreto nº 16.722, de 19 de novembro de 2013.

Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias  do Sul,  14 de  dezembro de 2017;  142º  da  Colonização e  127º  da Emancipação
Política. 

Daniel Guerra,
PREFEITO MUNICIPAL.

Luiz Eduardo da Silva Caetano,
SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL.
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