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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNtctPAL DE ALAGotNHAS

PROJETO DE LEI NO. 066/2022,

"Dispõe sobre a criação, constituição e
funcionamento do Fundo Municipal de
Esporte e Lazer- FUMELA, e lnstitui o seu
Conselho Gestor, e dá outras providências".

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia,
atribuiçÕes que lhe são conferidas por Lei,

ffiir,âod'

DECRETA:
1

Art. 1'- Fica criado o Fundo Municipal de Esporte e Lazer de' inhas,
sob a sigla FUMELA, de natureza contábil e financeira, como instrumento
de captação e aplicação de recursos a serem utilizados com o obietivo de
dar apoio financeiro a programas e projetos voltados ao Esporte e ao
Lazer que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na
política Municipal de Esportes e Lazer, segundo as deliberaçÔes do
Conselho Municipal de Esporte e Lazer.

Art. 2'- Constituem recursos do Fundo Municipal de Esporte e Lazer de
Alagoinhas - FUMELA, aqueles provenientes de:

| - dotação orçamentaria própria;
ll - créditos especiais ou suplementares a ele destinados;
lll - retorno e resultados de suas aplicaçÕes;
lV - multas, correção monetária e juros, em decorrência de suas
operaçÕes,
V - origem orçamentaria da União Federal, Estado e organismos
internacionais,
Vl - convênios com entidades nacionais, regionats e internacionais,
inclusive não governamentais, referente a execução de politicas para o
esporte e lazer ,

Vll - transferência de outros fundos ou programas que vierem a ser
incorporado ao FUMELA;
Vlll - receitas operacionais e patrimoniais realizadas com recursos do
FUMELA;
lX - Contribuiçoes ou doaçÕes de outras origens devem ser
descriminadas através de declarações;
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X - rendas auferidas pela cessáo de espaço publicitário nas unidades de

administração dlreta da Secretária Municipal de Cultura' Esporte e

Turismo (SECET);
Xl - patrocinios recolhidos.
Xll - resultado Íinanceiro liquido de rendas provenientes de atividades

eiportivas onerosas, realizadas ou patrocinadas pela Secretária Municipal

de Cultura, Esporte e Turismo (SECET);

Xlll - outros e quaisquer recursos destinados ás áreas esportiva

Art.3'- As d ispon ibilid ades dos recursos do FUMELA serão aplicadas

em projetos que visem fomentar e estimular o desenvolvimento do esporte

ã ào' tarei no Município de Alagoinhas e serão distribuídos

percentualmente sobre o valor arrecadado de acordo com as seguintes

linhas de incentivo:
|-Aook(quarentaporcento)dovalorarrecadadoSerãodestinadosao
esporte educacionál e inclusivo, visando promover a aprendizagem e a

integração entre a iniciação esportiva e o ambiente escolar'

ll - 40% (quarenta por cento) serão destinados ao esporte de rendimento

visando a' obter resultados apoiar o treinamento e a participação de

atietas e equipes náo profissionais, representantes do Município em

competiçÕes esPortivas e;

itt _5õ;t (vinte por cento) serão destinados à organização e reatizaçáo de

àu".tá.' á.poriiuot e de Iazer locais com caráter competitivo' de

,iáôiáóa" É/ou participação, municipais, regionais, estaduais' nacionais

ou internacionais.

§ 1' - Atletas individuais devem estar vinculados a entidades esportivas

ãe sua modalidade no Município de Alagoinhas'

õ-2;: É-r"d;;ã a apticaçaà de recuisos do FUMELA em projetos de

õonstruçao, ampliação, reôuperaçâo ou conservação de bens imóveis'

bem como em desPesas de caPital'
§ 3" - O Conselho Munrcipal de Esporte e Lazer de Alagoinhas poderá

ãuL,irJ, ;-i;;í.rê."ia'dos saldos dos recursos de uma linha de

,.ãnivo para outra, desde que não haja projetos à espera de aprovação

naquela de onde o recurso será retirado'

Art.4'- Os interesses na obtenção de apoio financeiro deverão

"iierenta, 
seus projetos à Secretariâ Municipal de Cultura' Esporte e

Turismo (SECET) que a encaminhará ao Conselho Municipal de Esporte

e Lazer, àe acordo com o edital especifico'

§ l;- n Secretaria Municipal de Cultura' Esporte e Turismo (SECET)

iublicará, anualmente, edital no segundo semestre do ano anterior que
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preveja pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias entre o seu lançamento e o

prazo final de solicitação de pleitos ao FUMELA.

§ Z'- Can" ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer estabelecer em

ãeu Regimento lnterno critérios que garantam que os proletos apoiados

selam e-xecutados nos termos e na forma preconizada no art 5" desta Lei'

právendo inclusive valor limite por projeto a ser aprovado em cada linha

de incentivo.
§ 3' - A responsabilidade pelo projeto deve ser-de pessoa jurídica sem

f]ns lucrativos e deverá comprovar domicílio no Município de Alagoinhas

há pelo menos 02 (dois) anos.

S i" - n Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SECET)

ãrientará as entidades interessadas em participar dos projetos de sua

alçada

Art. 5" - O proieto esportivo e de lazer deverá, necessariamente, conter

cronograma de'execuçáo físico-financeira, que habilitará o proponente ao

recebimento parcial apos a prestação de contas de cada etapa'

§ 1"- Além das sanções penais cabíveis, o empreendedor que não

õorprouut a aplicação dos recursos nos prazos estipulados sofrerá as

sançÕes cíveis e administrativas previstas em lei, inscrita na Dívida Ativa

da Éazenda Municrpal e excluido de qualquer projeto pelo FUMELA' por

um período de 02 (dois) anos após o cumprimento dessas obrigaçÕes'

5 2; - Nos proletos financiados nos termos desta Lei deverão constar as

Égorrt"r. dâ Prefeitura Municipal de Alagoinhas e da Secretaria

Múnicipal de Cultura, Esporte e Turismo (SECET)'

Art.6'-OFUMELAteTáautonomiaadministrativaefinanceira'com
serviço proprio de contabilidade, que terá obrigação de apresentar

relatórios trimestrais e anuais de suas atividades financeiras à Secretaria

úrni"ipat de Fazenda, a Controladoria Municipal e ao Conselho do

FUMELA, sem pre.luízos da submissão institucional aos controles interno

e externo.

Art.7'- Os recursos do FUMELA serão destinados aos projetos de

esporte e lazer aprovados pelo Conselho Municipal de Esporte e Lazer.

§ 1' - Os recursos financeiros do FUMELA serão depositados e

irovimentados em conta específica, a ser aberta e mantida em instituição

financeira oficial, geridas Única e exclusivamente pela secretaria

Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SECET)

§,;: o saldo financeiro positivo; apurado em balanço anual' será

ãutomaticamente transíerido para o exercício seguinte' a crédito do

FUMELA.
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Art.8'- Caberá ao titular da Secretaria Municipal de Cultura' Esporte e

iriirro (SECET) ordenar empenhos e pagamentos das despesas do

FUMELA,

Art. 9' - O gestor do FUMELA obriga-se a dar publicidade ás açóes e

controles dJ fundo, bem como à prestação de contas ao Conselho

Municipal de Esporte e Lazer ' sempre que solicitado'

Art.l0.oConselhoGestoréoórgãodeliberativoeconsultivodo
FUMELA e será constituido de 07 (sete) membros, com representação de

"ÀtiááJ". 
públicas e privadas, bem como de segmentos da sociedade

[gãáàt at áreas de esporte, tendo como garantia o princípio democrático

dé escolha de seus representantes, garantidas vagas aos representantes

de entidades esportivas e de lazer, na seguinte proporção:

|-04(quatro)representantes,distribuídosdentreasSecretariaMunicipal
de Cuitura, Esporte e Turismo (SECET), Secretaria Municipal da

Êãr.rçao, Secretaria Municipal de Desenvolvimento EconÔmico e Meio

Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde ;

ll - 02 (dois) represeniantes das entidades ligadas ao esporte e lazer' por

indicação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer,

lll - 1 (um) representante de entidades representativas de pessoas com

deficiência

§ 1" - O mandato dos membros do Conselho Gestor do FUMELA será de

02 (dois) anos, permitida uma recondução'

§ 2" - Os membros do Conselho Gestor do FUMELA não serão

iemunerados e não receberão lucros, bonificações ou vantagens, sobre

nenhuma forma ou Pretexto

§3o.AoresidênciadoConselhoGestordoFUMELAseráexercidapelo
à".t"taiiã úunicipal de Cultura, Esporte e Turismo' que terá o voto de

qualidade nas deliberaçÕes do Órgão

§ 4" - A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SECET)

ãeverá proporcionar ao ionselho Gestor os meios necessários ao

exercicto de suas atribuiçÕes.

Art. 11 - Compete ao Conselho Gestor do FUMELA:

I - analisar os resultados da aplicação dos recursos do FUMELA;
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ll - elaborar as noÍmas, procedimentos e condiçÕes operacionais para.a

utif iÀçáo dos recursos áo FUMELA, com as orientaçÕes da Secretaria

Municipal de Fazenda;
lll - aprovar as prestaçÕes de contas referentes às despesas

administrativas e de manuténçáo, funcionamento e operacionalização das

unlàuOet públicas administrátiva da Secretaria Municipal de Cultura'

Esporte e iurismo (SECET), nos termos estabelecidos nesta Lei;

ú'- irr"r o controle contábil-financeiro dos recursos do FUMELA por meio

do exame das movimentaçÕes financeiras e de suas aplicaçÕes;

V.dirimirdÚvidasquantoaaplicaçãodasnormasregulamentares
aplicáveis ao FUMELA, nas matérias de sua competência; e

Vl - aprovar seu regimento interno

Parágrafoúnico.oConselhoGestordoFUMELApromoveráaudiências
públiãas e conferências, representativas do: segmentos sociais

existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e
prog ramas.

Art. 12 - A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SECET)

obriga-se a elaborar o processo de criação do regimento interno no prazo

máx'Ímo de 120 (cento e vinte) dias, após a publicação desta Lei'

Art.l3.AsdespesasparaatenderaexecuçãodestaLeicorrerãoàconta
dedotaçãoorçamentariaprÓpriaconsignadanaLeiorçamentariaAnual-
LOA.

parágrafo único. Ante a inexistência de rubrica orçamentaria própria

puraiu.", faces com as despesas de execuçâo- desta Lei, fica o Poder

Êxecutivo autorizado a abrir, no corrente exercício, créditos adicionais,

suplementares e esPeciais.

Art. í4 - Esta Lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as

disposiçÕes em contrário.

Sala das SessÔes, em 0B de novembro de 2022

and"rso,ftiu"iro
Vereador autor.
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