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LEI Nº 3.762/2019, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019 

Altera a Lei nº 3.727/2018, de 10 de setembro 
de 2018, que institui o Programa de Incentivo 
ao Esporte Amador no âmbito do Município 
de Chopinzinho. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º. A Lei nº 3.727/2018, de 10 de setembro de 2019, passa a vigorar com a 

seguinte alteração: 

“CAPÍTULO I 
DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 

Art. 1º............................................................................................................................................................. 
I - ................................................................................................................................................................... 
II -  ................................................................................................................................................. 
III -  ................................................................................................................................................. 
IV - .................................................................................................................................................. 
V - ................................................................................................................................................... 
VI -   ................................................................................................................................................ 
VII - colaboração na execução de projetos Esportivos/Paradesportivos, mediante acordo de 
cooperação ou outro instrumento contratualmente válido, com órgãos federais, estaduais, 
municipais, associações, fundações ou entidades parceiras, públicas ou privadas; 
VIII - a implantação de atividades de aprendizagem Esportivas/Paradesportivas e de incentivo 
na área de formação, qualificação e desenvolvimento técnico; 
IX - apoio na realização de feiras, seminários ou eventos voltados ao estímulo e 
desenvolvimento de atividades Esportivas/Paradesportivas, tais como fornecimento de 
materiais esportivos, tendas, palcos, troféus, uniformes, medalhas, brindes, placas 
informativas, iluminação, sonorização, alimentação, transporte, organização, assessoria e 
assistênca direta ou indireta, contratação de serviços de arbitragem, entre outros materiais e 
serviços necessários, considerando a previsão orçamentária e o interesse público; 
X - autorização de uso de bens públicos, móveis e imóveis, pelas Associações 
Esportivas/Paradesportivas e entidades parceiras, com objetivo de execução de projetos e 
apoio na realização de feiras, seminários ou eventos voltados ao estímulo e desenvolvimento 
de atividades Esportivas/Paradesportivas; 
XI - utilização de veículos próprios do município ou terceirizados, para transporte dos atletas 
e/ou equipes que representem o Município de Chopinzinho nos eventos ou competições; 
XII - pagamento de despesas com mensalidades ou anuidades de confederações, federações 
estaduais, associações e entidades congêneres, conforme estabelecidos na Assembleia Geral 
Anual da mesma, e incluídas individualmente no Anexo II desta Lei, constando a qualificação e 
CNPJ; 
XIII - regime diferenciado de adiantamento de despesas. 
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§ 1º Os valores das bolsas serão repassados diretamente aos beneficiários, os quais 
fornecerão dados pessoais e bancários necessários para o recebimento do montante do 
benefício. 
§ 2º A colaboração na execução de projetos de que trata o inciso VII, poderá consistir, entre 
outros projetos e modalidades Esportivas/Paradesportivas, na instalação e funcionamento de 
escolas de futebol nas instalações desportivas do Município, através de autorização de uso e 
gestão de espaços de estádios, ginásios, quadras, campos e espaços de práticas esportivas 
relacionados no Anexo I desta Lei, por Associações Esportivas/Paradesportivas e entidades 
parceiras. 
§ 3º Para fins de atendimento ao parágrafo anterior e do inciso VII, fica o Executivo autorizado 
a disponibilizar corpo de profissionais, servidores efetivos, temporários, terceirizados e 
estagiários, bem como o fornecimento de materiais esportivos, troféus, uniformes, medalhas, 
brindes, alimentação, transporte, organização, assessoria e assistência direta ou indireta, 
contratação de serviços de arbitragem, entre outros materiais e serviços necessários para a 
consecução dos objetivos e metas a serem alcançados, considerando a previsão orçamentária 
e o interesse público. 
§ 4º O acordo de cooperação ou outro instrumento contratualmente válido celebrado nos 
termos do inciso VII e §§ 2° e 3°, deverá observar a finalidade precípua de fomentar a prática 
desportiva, técnica, educacional e social, sem caráter de rendimento, buscando alcançar o 
desenvolvimento integral do indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania e a prática 
do lazer, de acordo com os princípios previstos pelo Art. 217 da Constituição Federal e nos 
dispositivos da Lei nº 9.615/98. 
§ 5º A despesa de que trata o inciso XII, compreende as seguintes ações: 
I - integra colegiados de discussão junto aos diversos órgãos desportivos, defendendo os 
interesses do Município; 
II - participar de ações governamentais e esportivas que visem ao desenvolvimento do 
Município à atualização e capacitação dos quadros de pessoal dos Entes Públicos, à 
modernização e instrumentalização de gestão pública Municipal, no que se refere à pratica 
esportiva; 
III - representar os Municípios em eventos oficiais de âmbito nacional, regional ou 
microrregional ou local; 
IV - desenvolver ações comuns com vistas ao aperfeiçoamento e à modernização da gestão 
pública municipal no âmbito do esporte. 
Art. 2º A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte realizará Chamamento Público 
prévio, a fim de promover o cadastramento, contrapartida das Associações 
Esportivas/Paradesportivas e entidades parceiras, bem como estabelecer os direitos, deveres e 
obrigações recíprocas para a concessão dos benefícios. 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte nomeará uma 
Comissão Técnica de Análise e Acompanhamento, formada por servidores municipais e 
nomeada por decreto, a qual compete analisar e deliberar sobre os requerimentos de 
incentivos de que trata esta Lei, sem prejuízo da autorização da autoridade competente, 
ordenador de despesas e publicação da relação daqueles considerados aptos. 

[...] 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 37.............................................................................................................................................. 
§1°................................................................................................................................................... 
§2°................................................................................................................................................... 
§3°................................................................................................................................................... 
§4°................................................................................................................................................... 
§5º Fica autorizado o Executivo a implantar regime diferenciado de adiantamento de despesas, 
nos termos da Lei Municipal nº 2.639/2010 que, por sua natureza ou urgência, não possam 
subordinar-se ao processo regular de licitação, quando da participação de atletas ou equipes 
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em atividades esportivas realizadas fora do município, de forma aleatória e sem tempo hábil 
para a realização de processo licitatório, por questões de regulamento esportivo, sede dos 
eventos ou calendário das competições regionais ou regidas por federações, das diversas 
modalidades e que sofrem alterações constantes. 
§6º Para fins do parágrafo anterior, são consideradas despesas excepcionais ou urgentes, que 
não possam subordinar-se ao processo regular de licitação: 
I - quando da notícia ou ciência do evento, competição ou atividade esportiva a ser realizada 
nos próximos 30 (trinta) dias, devidamente comprovada ou certificada pelo servidor 
responsável e autoridade competente, nos casos de processo formal de inexigibilidade ou 
dispensa de licitação, devido ao objeto ou valor da contratação, sendo o prazo de 45 (quarenta 
e cinco) dias na hipótese de pregão e demais modalidades licitatórias; 
II - quando os estabelecimentos empresariais do local da realização do evento, competição ou 
atividade esportiva se recusarem a fornecer orçamentos para a instrução do processo de 
licitação, devidamente comprovado ou certificado pelo servidor responsável e autoridade 
competente; 
III - quando o processo licitatório resultar deserto ou fracassado e o evento, competição ou 
atividade esportiva estar programado para os próximos 30 (trinta) dias, contados da sessão 
pública de licitação. 
§7º Fica autorizado o pagamento das seguintes despesas, nos termos dos parágrafos 
anteriores: 
I - taxa de inscrição, limitada ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por atleta ou equipe, 
dependendo da modalidade e/ou competição; 
II - taxa de arbitragem, limitada ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por modalidade e/ou 
competição; 
III - passagens de transporte rodoviário e/ou aéreo para eventos e competições, 
independentemente do valor; 
IV - alimentação, limitada ao valor de R$ 80,00 (oitenta reais), por dia e por atleta; 
V - hospedagem, limitada ao valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por dia e por atleta. 
§8º As despesas de que trata o parágrafo anterior possuem caráter de exceção, sem prejuízo 
da devida prestação de contas ao órgão de Controle Interno. 
§9º Na concessão e aplicação do adiantamento, justificativa, prazos e prestação de contas, 
será observada as disposições da Lei Municipal nº 2.639/2010.” 

Art. 2°. Os demais artigos da Lei n°3.727/2018, de 10 de setembro de 2018, 

permanecem inalterados. 

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

que lhe sejam contrárias. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO/PR, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 
Álvaro Dênis Ceni Scolaro 

Prefeito  

Publicado no Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná 
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