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PROJETO DE LEI Nº 031, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021 
Câmara Municipal de lpixuna do Pará 
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LIDO~M~W~º~ t, 
Institui a Bolsa Atleta no 

Município de lpixuna do 
Pará. 

O vereador Fábio de Almeida Souza, no uso de suas atribuições legais, 
apresenta para apreciação do Plenário da Câmara Municipal de lpixuna do 
Pará/PA, o seguinte Projeto de Lei: 

Art. 1 ° Fica instituída a Bolsa-Atleta, destinada prioritariamente aos atletas 
praticantes do esporte de alto rendimento em modalidades olímpicas e 
paraolímpicas e sem prejuízo da análise e deliberação acerca das demais 
modalidades. 

§ 1° A Bolsa-Atleta garantirá aos atletas benefício financeiro conforme os 
valores fixados no Anexo desta Lei, que serão revistos em ato do Poder Executivo, 
com base em estudos técnicos sobre o tema, observados os limites definidos na 
lei orçamentária anual. 

§ 2º Para efeito do disposto no§ 1°, ficam criadas as seguintes categorias de 
Bolsa-Atleta: 

1 - Categoria Atleta de Base, destinada aos atletas que participem com 
destaque das categorias iniciantes, reconhecido pela Secretaria de Esportes do 
município. 

li - Categoria Estudantil, destinada aos atletas que tenham participado com 
destaque de eventos esportivos municipais estudantis, reconhecido pela 
Secretaria de Esportes do município. 

Ili - Categoria Atleta Nacional, destinada aos atletas que tenham participado 
de competição esportiva em âmbito nacional, reconhecida pela Secretaria de 
Esportes do município. 

V - Categoria Atleta Olímpico ou Paraolímpico, destinada aos atletas que 
tenham participado com destaque de Jogos Olímpicos ou Paraolímpicos. 

Art. 2° A concessão da Bolsa-Atleta não gera qualquer vínculo entre os 
atletas beneficiados e a administração pública Municipal. 
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Art. 3° Para pleitear a concessão da Bolsa-Atleta, o atleta deverá preencher, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

1 - possuir idade mínima de 12 (doze) anos para a obtenção das Bolsas-
Atleta de Base, Estudantil, Nacional e Olímpico ou Paraolímpico. 

11 - estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva devidamente 
registrada 

111 - estar em plena atividade esportiva; 

V - apresentar declaração sobre valores recebidos a título de patrocínio de 
pessoas jurídicas públicas ou privadas, incluindo-se todo e qualquer montante 
percebido eventual ou regularmente, diverso do salário, assim como qualquer 
tipo de apoio em troca de vinculação de marca; 

V - ter participado de competição esportiva em âmbito Estadual nacional no 
ano imediatamente anterior em que tiver sido pleiteada a concessão da Bolsa-
Atleta, 

VI - estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública; 

VII - encaminhar, para aprovação, plano esportivo anual, contendo plano de 
treinamento, objetivos e metas esportivas para o ano de recebimento do 
benefício, conforme critérios e modelos a serem estabelecidos pela Secretaria de 
Esportes do Município de lpixuna do Pará. 

§ 1 ° Não poderá candidatar-se à Bolsa-Atleta o atleta que: 

1 - Não estiver matriculado, frequentando e/ou com notas baixas na escola; 

li - má conduta; 

§ 2º Aos atletas beneficiados pela Bolsa-Atleta que forem enquadrados nas 
situações descritas no § 1 ° serão imputadas as seguintes penalidades: 

1 - quando for configurada a situação prevista no inciso Ido§ 1°, suspensão 
do pagamento da bolsa; 

li - quando for configurada a situação prevista no inciso li do § 1°, vedação 
de concorrência à nova Bolsa. 

Art. 4° A Bolsa-Atleta será concedida pelo prazo de 1 (um) ano, a ser paga 
em até 12 (doze) parcelas mensais. 
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§ 1 ° Os atletas que já recebem o benefício e que conquistarem medalhas nos 
jogos olímpicos e paraolímpicos e campeonatos reconhecidos terão prioridade 
para renovação das suas respectivas bolsas. 

§ 2º A prioridade para renovação da Bolsa-Atleta não desobriga o atleta ou 
seu representante ou procurador legal de obedecer a todos os procedimentos, 
inclusive de inscrição, e prazos estabelecidos pela Secretaria de Esporte, bem 
como de apresentação da respectiva prestação de contas. 

Art. 5º A Secretaria de Esporte submeterá ao Conselho Municipal do Esporte 
- CME a análise e deliberação acerca de pleito de concessão de bolsas para 
atletas de modalidades não olímpicas e não paraolímpicas, e respectivas 
categorias, que serão atendidas no exercício subsequente pela Bolsa-Atleta, 
observando-se o as disponibilidades financeiras. 

Art. 6° As indicações referentes às modalidades previstas no art. 5° desta Lei 
serão submetidas ao Conselho Municipal do Esporte - CME, para que sejam 
observadas as prioridades de atendimento à Política Municipal de Esporte e as 
disponibilidades financeiras. 

Art. 7° Os critérios para reconhecimento de competições válidas para a 
concessão do benefício serão estabelecidos pelo Secretário de Esporte município. 

Art. 8° As formas e os prazos para a inscrição dos interessados na obtenção 
do benefício, bem como para a prestação de contas dos recursos financeiros 
recebidos e dos resultados esportivos propostos e alcançados pelos atletas 
beneficiados, serão fixados em regulamento. 

Art. 9º As despesas decorrentes da concessão da Bolsa-Atleta correrão à 
conta dos recursos orçamentários da Secretaria de Esporte. 

Art. 1 O. Os atletas beneficiados prestarão contas dos recursos financeiros 
recebidos na forma e nos prazos fixados em regulamento. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Vereador Fábio de Almeida Souza, 05 de outubro de 2021. 

, ~ 
FABIO DE ALMEIDA SOUZA 

Vereador/ DEM 
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