
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 

 

EDITAL 001/2018 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, no 

uso de suas atribuições e nos termos da Lei nº 885/2005, alterada pela Lei 2441/2017, 

Lei 2525/2018, decreto 094/2017 e suas alterações posteriores regulamentada pelo 

Decreto 080/2018, torna público a convocação da classe esportiva para apresentar 

projetos esportivos que pleiteiem incentivo através da Lei Municipal de Incentivo ao 

Esporte, para análise, julgamento e aprovação, normas e exigências estabelecidas neste 

Edital, à disposição dos interessados na sede da Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Cultura, situada à Avenida dos Jacarandás nº 2424, Setor Industrial Sul, 

Sinop/MT, CEP 78557-466, ou pelo endereço eletrônico www.sinop.mt.gov.br.  

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente edital, a destinação de recursos para a 

realização de projetos esportivos para atletas, associações e entidades 

desportivas, residentes, domiciliados ou sediados no município de Sinop a 

mais de 03 (três) anos; 

 

1.2. O atleta ou a entidade ou associação proponente poderá pleitear a 

execução  de até 03 (três) projetos esportivos; 

 

1.3. Os valores pleiteados terão teto máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) por projeto; 

 

1.4. O presente edital contempla esportistas, entidades ou associações nos 

termos da Lei Municipal nº 885/2005 e suas alterações posteriores; 

 

1.5.  O incentivo fiscal referido no item 1.1 do presente edital corresponderá 

ao recebimento por parte do empreendedor, de certificados expedidos pelo 

Poder Executivo Municipal, correspondente ao valor do incentivo 

autorizado; 

 

1.6. Os portadores dos certificados somente poderão utilizá-los após a 

execução do projeto e a aprovação da prestação de contas apresentada pelo 

atleta ou entidade esportiva; 

 



1.7. Os portadores dos certificados poderão usá-los para pagamento do 

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), no percentual 

correspondente a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor devido à 

incidência do tributo; 

 

a) O valor em face do dos certificados corresponderá a 100% (cem por 

cento) do incentivo que o beneficiário terá direito; 

 

1.8.  Os certificados deverão ser protocolados na Diretoria Executiva 

Tributária com 10 (dez) dias de antecedência da respectiva emissão da guia. 

 

1.9.  Os certificados não poderão ser utilizados para pagamento de tributos 

cujos fatos geradores ou lançamentos tenham ocorrido anteriormente à sua 

emissão, ou, ainda, por empreendedor que se encontra em débito com a 

Fazenda Municipal. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES E PRAZOS 

 

2.1. O prazo para protocolo de projetos para obtenção de recursos 

provenientes da Lei de Incentivo ao Esporte inicia em 01/07/2018, com 

encerramento em 20/07/2018. 

 

2.2. O prazo para apreciação dos projetos pela Comissão Analítica inicia em 

21/07/2018, com encerramento em 10/08/2018. 

 

2.3.  A divulgação dos projetos aprovados ocorrerá em: 15/08/2018. 

 

2.4. Até 15/11/2018 – prazo máximo para prestação de contas.  

 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO 

 

3.1. O proponente deverá protocolar junto à Comissão Analítica dos Projetos 

da Lei do Incentivo, a relação de documentos e modelo de Plano de Trabalho 

preenchido constantes nos Anexos do presente Edital. 

 

4. DA APRECIAÇÃO E HABILITAÇÃO 

 

4.1. A apreciação e deferimento ou indeferimento da proposta apresentada 

por meio do presente edital é de exclusividade da Comissão Analítica dos 

Projetos para Lei de Incentivo ao Esporte, Decreto 1181/2017; 

 

4.2. A divulgação dos projetos contemplados ocorrerá por meio de edital 

complementar; 

 

4.3. Os documentos apresentados bem como projetos aprovados pela comissão 

Analítica não serão devolvidos, estes serão encaminhados via parecer conclusivo para a 

Comissão Técnica que tomara as providencias para receber a prestação de contas; 

 



4.4. A divulgação do resultado do Edital (Projetos Aprovados), será feita via 

publicação em diário oficial e comunicado aos responsáveis via email e telefone; 

 

4.5. Os projetos considerados inaptos a captação de recursos da Lei de Incentivo, 

serão devolvidos juntamente com parecer justificativo a associação, entidade ou atleta 

responsável; 

 

5. REQUISITOS 

 

5.1. Os projetos contemplados pelo presente edital, deverão obrigatoriamente 

inserir as logomarcas da Prefeitura Municipal de Sinop e da Secretaria Municipal de 

Educação Esporte e Cultura em seu uniforme e/ou no material de divulgação do projeto; 

5.2. As despesas decorrentes da inserção das logomarcas ficarão a cargo do 

proponente; 

 

6. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

6.1. A prestação de contas deverá ser apresentada em 2 (duas) vias da 

seguinte forma: 

 

6.2. Relatório descrevendo a realização do projeto, contendo:  

 

a) Fotos, vídeos, cartazes, folders e materiais jornalísticos produzidos sobre 

o atleta, evento, ou competição; 

 

b) Comprovantes de pagamentos e notas fiscais acompanhados dos 

respectivos orçamentos dos itens; 

 

c) Cada item solicitado para obtenção de recursos deverá ser acompanhado 

de três orçamentos distintos, atribuindo-se preferência à proposta de 

menor preço. 

 

6.3. O prazo para a entrega do relatório de prestação de contas será de 20 

(vinte) dias improrrogáveis, contados após a execução do projeto; 

 

6.4. Nos casos em que não ocorrer a prestação de contas ou se verificar 

divergência, bem como fraude nas informações apresentadas, caberá 

aplicação de multa em conformidade com a legislação vigente; impedimento 

de participar de novos editais de incentivo ao esporte realizados pela 

Prefeitura de Sinop durante o período de 05 (cinco) anos, ficando também 

sujeito às sanções penais cabíveis; 

 

6.5.  Aprovada a prestação de contas, o resultado será homologado por edital 

e publicado no Diário Oficial. 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



7.1. O presente edital estará disponível no site da Prefeitura Municipal, no link 

da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, endereço: 

www.sinop.mt.gov.br/sme; 

 

a) Os casos omissos serão dirimidos através de edital complementar; 

 

b) As datas para apresentação das solicitações não serão prorrogadas; 

 

7.2. Esclarecimentos aos interessados poderão ser prestados pela Secretaria 

Municipal de Educação, Esporte e Cultura, localizada na Avenida dos Jacarandás 2424 

(de segunda à sexta-feira) das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo telefone (66)  3511 3700. 

 

 

 

 

 

 

           

        Veridiana Paganotti 

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura 

 

 

 
Anexo I 

 

MODELO DE PROJETO PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (EDITAL .../2018) 

 

LOGOMARCA DA ASSOCIAÇÃO OU ATLETA (DESCRIÇÃO OU IMAGEM) 

 

                           

 

Ofício nº .../20...                            Sinop/MT, .... De .................de 20... 

 

A  

Prefeitura Municipal de Sinop/MT 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura 

Comissão Analítica da Lei de Incentivo ao Esporte 

 

Prezados (a), 

 



Venho por meio desta apresentar o Projeto (nome do projeto) que tem por objetivo a participação do (a): (nome da 

associação ou atleta), na competição: (nome da competição) que será realizada em: (data), na cidade de: (nome da 

cidade, estado e país).   

Encaminhamos em anexo todo o processo para analise da Comissão. Segue anexos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 Assinatura do responsável: 

 

 

(Nome do Atleta, Presidente ou Diretor da Instituição) 

(Nome da Instituição ou logomarca) 

 

⚫ ANEXO II - Cópias autenticadas do Cadastro de Pessoa física, RG, Titulo de Eleitor e comprovante de cumprimento das 

obrigações eleitorais; 

 

⚫ ANEXO III - Declaração reconhecida em cartório, que o proponente não tem vinculo trabalhista com Prefeitura, 

Autarquias ou Câmara Municipal; 

 

⚫ ANEXO IV - (pessoa jurídica) Cópias autenticadas do CNPJ, do estatuto e das respectivas alterações, da ATA de 

assembléia que empossou a atual diretoria, do CPF E RG do Diretor ou responsável legal, além do endereço, telefone e 

email, para pessoas jurídicas, todas relativas ao proponente; 

 

⚫ ANEXO V - Descrição do Projeto: segue a partir da próxima página, modelo a ser seguido para preenchimento. 

(anexo a descrição do projeto, deve constar documento comprovando a realização do evento esportivo que o 

proponente irá participar, que contenha a descrição do evento, fase ou etapa, local e data, valor de inscrição e 

premiação); 

 

⚫ ANEXO VI - 03 (tres) orçamentos com preços compatíveis com os praticados no mercado (orçamentos devem ser 

emitidos ao proponente: atleta, associação ou instituição. Os mesmos devem conter o nome da empresa, endereço, 
telefone, email e CNPJ e devem estar datados e assinados);  

 

⚫ ANEXO VII - Declaração de comprovação de capacidade técnica, emitida por profissional habilitado ou instituição 

regulamentadora da modalidade, comprovar regularidade no órgão regulamentador;  

 

⚫ ANEXO VIII - Comprovação de funcionamento da instituição proponente a mais de 03 anos no município de Sinop; 

 

⚫ ANEXO IX - Comprovação de residência do proponente a mais de 03 anos no município de Sinop; 



 

⚫ ANEXO X - Certidão Negativa de Débito Municipal; 

 

⚫ ANEXO XI - Termo de compromisso com a execução do projeto conforme o plano de trabalho com firma reconhecida 

em cartório; 

 

Obs: conforme a especificidade do projeto, poderá ser solicitado documentações complementares. 

 

 

 

 

Logomarca da Associação (caso seja pessoa jurídica) 

Ou nome do atleta 

ANEXO V 

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE BENEFICIADO: 

1-Nome/Razão Social 

 

2-CPF/CNJP: 

3-R.G/Órgão Emissor: 

 

4-Título de Eleitor: 

5-Endereço completo residencial/sede própria: 

 

 

6-CEP: 

 

7-Telefones contato (fixo e celular): 

8-Email: 

 

9-Tempo de residência em Sinop; 

10-Site (caso tenha): 

 

11-Observações (caso tenha): 

 

II - MODALIDADE 



12-Nome da modalidade: 

 

13-Categorias: 

14-Dias de treinamento: 

 

15-Horários de treinamento: 

16-Locais de treinamento: 

 

17-Professor/Técnico: 

III-Participação em competições nos últimos 03 anos: 

Nome das Competições: Locais e Datas: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Local e Data: Assinatura: 

 

 

I - DADOS DO PROJETO 

1-Título do Projeto: 2-Período: 

 

 

3-Objetivo Geral: 



 

 

 

4-Objetivo Específico: 

 

 

 

 

 

5-Justificativa: 

 

 

 

 

 

 

6-Quantidade de pessoas trabalhando no projeto: 

 

 

II-EMPRESA QUE IRÁ EMITIR O CERTIFICADO DE VALOR DO ISSQN PARA QUE A PREFEITURA DESTINE 

O VALOR A SER RECEBIDO PARA APOIAR O PROJETO 

7-Nome fantasia: 

 

8-Razão Social: 

 

9-Inscrição Estadual: 10-Endereço completo: 

 

11-CNPJ: 12-Telefones Contato (fixo e celular): 

 



13-Responsável: 

 

14-email: 15-Site: 

 

III - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO PROPONENTE: 

16-Banco: 

 

17- Agência/Conta Corrente: 

18-Praça de Pagamento: 

 

19-Titular: 

 

I - ORÇAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - ESTRATÉGIA DE AÇÃO  

 

 

 

 

III - METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS 



 

Local e Data: 

 

 

 

Assinatura: 

 

 

 

 

I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS 

META ETAPA/FASE ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE INICIO TÉRMINO 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

II - PLANO DE ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS POR NATUREZA DE DESPESA: 

 

NATUREZA 

 

DISCRIMINAÇÃO 

VALOR 

CONCEDENTE PROPONENTE 

    



 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

SUBTOTAIS: 

 
  

VALOR TOTAL: 

 
 

 

 

I - CRONOGRAMA DE RENUNCIA DE RECEITA 

CONCEDENTE ANO: 20... 

META JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

       

META JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

       

II - PARECER TÉCNICO: 

O parecer de capacidade técnica da associação ou federação regulamentadora ou do profissional de educação física, 

conforme o caso onde se aplica a Lei, deve vir anexado ao projeto após este plano de trabalho, (quando emitido por 

profissional de educação física, deve conter a Certidão Negativa de Débitos do CREF atualizada). 

III - DO PROFISSIONAL TÉCNICO (área Educação Física) OU ENTIDADE REGULADORA 

(associação ou federação) 

1-Nome: 

 

2-Endereço: 



 

3-Telefones contato (fixo e celular) 

 

4-Email 

5-Site  

 

IV - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE: 

Declaro por meio deste, que os valores solicitados são unica e exclusivamente para fins 

esportivos, referentes as despesas como: (descrever as despesas), da Competição: (nome) 

que será realizada: (data e local).  

V - DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE: 

 

Sinop-MT, .... De ....... De 20... 

___________________________________ 

 


