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PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
LE I N° 4385/2017
EMENTA: lnstitui a nova politica de
incentivo aos atletas, paratletas e
atletas nae olimpicos, denominada
Bolsa Atleta Garanhuns, no arnbito do
Municipio de Garanhuns e ca outras
providencias.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS, no uso de suas
atribuicoes legais, face saber que a camara dos vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte lei:
CAPiTULO I
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° Fica instituida a politica de incentive aos atletas, paratletas e
atletas nao olimpicos, denominada Bolsa Atleta Garanhuns, no arnbito do
municipio de Garanhuns, destinada aos praticantes de esportes de rendimento,
prioritariamente em modalidades olimpicas e paraolimpicas reconhecidas pelo
Comite Olimpico Brasileiro ou pelo Cornite Paralimpico Brasileiro, sem prejuizo
da analise e deliberacao das demais modalidades.

§ 1° A Bolsa Atleta Garanhuns qarantira aos atletas, paratletas e
atletas nae olimpicos beneficio financeiro de um salario minima vigente no
pais, observado o limite definido na Lei Orcarnentaria Anual.
§ 2° A Bolsa Atleta Garanhuns sera concedida mensalmente pelo
prazo de 1 (um) ano.
§ 3° Podem ser beneficiaries da Bolsa Atleta Garanhuns os atletas,
paratletas e atletas nae olimpicos que tenham obtido da 1a (primeira) a 3a

(terceira) colocacao nas modalidades de pratica desportiva individual, em
eventos Nacionais, Regionais ou Estaduais da temporada anterior, realizado e
reconhecido como tal pela entidade Estadual de Adrninistracao da modalidade
(Federacao) e que continuem a treinar para futuras cornpeticoes promovidas e
organizadas pelas mesmas entidades de Adrninistracao do Desporto.

§ 4° O valor recebido pelo atleta/paratleta/atleta nae olimpico
beneficiado com a Bolsa Atleta Garanhuns devera ser utilizado para cobrir
gastos com alirnentacao, educacao, assistencia rnedica, odontol6gica,
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psicol6'gica, nutricional e fisioterapica, medicamento, suplementos alimentares,
transporte para participar de treinamento e cornpeticoes, aquisicao de material
esportivo, vestimenta e pagamento de mensalidade de academia de qinastica
credenciada pelo Conselho Regional de Educacao Fisica.

§5° As condicoes previstas no §3° deste artigo deverao ser
comprovadas mediante declaracao firmada pela respectiva Entidade Regional
de Adrninistracao do Desporto (Federacac/Associacao) ou por outro meio
id6neo.
'i
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CAPiTULO II
DOS REQUISITOS E DAS OBRIGACOES

Art. 2° Para pleitear a concessao da Balsa Atleta, o atleta/paratleta
devera preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
i.i
I

I - possuir idade minima de 15 (quinze) anos, alern de comprovar
estar regularmente matriculado em instituicao de ensino, publica ou privada, ou
ainda ter concluido o Ensino Media em instituicao de Ensino Regular;
II - estar vinculado a alguma entidade de pratica desportiva,
registrada ou reconhecida junta
respectiva entidade de adrninistracao
estadual da modalidade;

a

Ill - nae receber salario de entidade de pratica desportiva;
,;

·

IV - estar em plena atividade esportiva;

fl

PreJ�itura
V- autorizar o uso gratuito da imagem por parte da
Mu�icipio
Municipal de Garanhuns e apresentar a logomarca que identifica o
nos eventos esportivos que disputar, inclusive estampando-a nos uniformes de
treinarnento/cornpeticao (sunga e/ou touca e/ou camiseta e/ou bone), conforme
criterios estabelecidos pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer;

�:

VI - apresentar, para conhecimento e aprovacao da Secretalia de
Juventude, Esportes e Lazer, imagens dos uniformes que serao utilizados nos
eventos esportivos, onde apareca a logomarca da Prefeitura Municipal de
Garanhuns;
'

a

VII - informar junta Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer as
cornpeticoes que for participar, bem coma os resultados obtidos e citar o nome
do Municipio, bem coma o apoio recebido, sempre que possivel, durante
entrevistas aos meios de cornunicacao:
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VIII - estar presente nos eventos da Prefeitura Municipal de
Garanhuns quando solicitado;
IX - nao fazer uso ou apologia as drogas e manter conduta etica
condizente a pratica desportiva;

Convenios/Secr[taria
X - prestar contas ao Departamento de
Municipal de Finances da Prefeitura de Garanhuns, mensalmente, ate o j · 0 dia
util de cada mes, anexando relat6rios, informando os eventos que pan,,, ipou
atraves de imagens e qravacoes divulgadas nos meios de cornunicacao. i:,
XI - caso a prestacao de contas nae seja apresentada no ,r,razo
estabelecido ou, apresentada, nae seja aprovada, o atleta fica irnpedido de
receber nova parcela do Bolsa Atleta Garanhuns ate que seja reqularizada a
pendencia.
!
1

Paraqrafo (mico. A nae aprovacao da prestacao de contas, sequida
da falta de reqularizacao da pendencia por um periodo de ate 60 (dias),
obriqara o atleta/paratleta ou seu responsavel a restituir os valores recebidos
indevidamente.

CAPiTULO Ill
DO PROCEDIMENTO

Garanhuni·,deve
:
Art. 3°A concessao do beneficio da Balsa Atleta
ser requerida junto a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer medi nte a
apresentacao de requerimento e apresentacao dos seguintes docurnentos :
.'
I - comprovante de residencia no Municipio de Garanhuns;
.i.
,·,
II - c6pia de documento de identidade e do Cadastro de P�ssoa
1;!
Fisica do Ministerio da Fazenda;
'.

Ill - declaracao do atleta/paratleta ou de seu responsavel legkl, se
menor de 18 (dezoito) anos, de que nao recebe rernuneracao, a titillo de
salario, da entidade de pratica desportiva a qual e registrado;
IV - declaracao da entidade de pratica desportiva atestando que o
atleta/paratleta esta vinculado a ela, que se encontra em plena atividade
esportiva e que vem participando regularmente de cornpeticoes esportivas de
arnbito estadual, regional, nacional ou internacional;
'�

V - declaracao da entidade estadual de adrninistracao do desporto
pernambucano, reconhecida pela Confederacao da respectiva modalidade,
atestando que o atleta/paratleta;,;a regularmente inscrito junta a el1 que
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rnantern vinculo com entidade de pratica desportiva regularmente filiada e que
vem participando regularmente de cornpeticoes esportivas;
VI - planejamento esportivo anual, contendo piano de treinamento,
objetivos, metas e calendario das participacoes previstas para o ano de
recebimento do beneficio;
VII - termo de compromisso em que o beneficiario da Bolsa Atleta
Garanhuns se obrigue a utilizar o valor recebido em conformidade com as
finalidades estabelecidas pelo §4° do Art. 1°.

§ 1° Alern da apresentacao da documentacao relacionada, o
atleta/paratleta devera estar quite com o Departamento de Convenios da
Prefeitura de Garanhuns, quanta a prestacao de contas de eventual
recebimento de beneficios municipais em anos anteriores.

§ 2° Detectada alguma irregularidade quanta ao disposto no §2°, o
atleta tern 10 (dez) dias, a contar da notificacao, para reqularizacao, sob pena
de exclusao do processo.

§ 3° No caso de inexistencia de entidade estadual de adrninistracao
do desporto de que trata o incise IV, deve ser apresentada declaracao da
pr6pria Confederacao da respectiva modalidade.
Art. 4° Deferido o pedido para a concessao da Bolsa Atleta
Garanhuns, o atleta tern o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de
publicacao no Diario Oficial dos Municipios (AMUPE), para a assinatura do
Convenio junto a Prefeitura Municipal de Garanhuns, atraves da Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer, sob pena de perda do direito a Bolsa Atleta
Garanhuns.
Art. 5 ° Qualquer interessado podera impugnar a concessao da
BolsaAtleta Garanhuns junto a Secretaria de Juventude, Esportes e ·Lazer
mediante comunicado oficial, que sera instruido com elementos comprobat6rios
ou com os indicios motivadores da irnpuqnacao.

§ 1° Formalizada a irnpuqnacao, sera instaurado procedimento
administrative para aferir a responsabilidade do atleta/paratleta/atleta nae
olimpico, aplicando-se as disposicoes legais pertinentes, observado o
contradit6rio ea ampla defesa.
§ 2° Acolhida

a

irnpuqnacao, sera cancelada a Bolsa Atleta
Garanhuns, com ressarcimento a adrninistracao dos valores recebidos pelo
atleta/paratleta/atleta nao olimpico beneficiado, devidamente corriqidos, no
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da notificacao do atleta/paratleta(atleta
('.
nao olimpico ou de seu representante legal.
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CAPiTULO IV
DOS RECURSOS FINANCEIROS, DAS VAGAS DE BOLSAS ATLETAS, DA
I
PUBLICIDADE
Art. 6° 0 beneficio da Balsa Atleta Garanhuns somente sera
concedido em razao da existencia de disponibilidade orcarnentaria e financeira
do Munidpio de Garanhuns.
Art. 7° 0 atleta/paratleta/atleta nao olimpico nae contemplado pela
Balsa Atleta Garanhuns, em razao de insuficiente disponibilidade orcarnentaria,
devera ser inclufdo em lista de espera, desde que atenda ao prescrito no Art.

20.

Art. 8° No caso de abertura de vaga e/ou aumento de disponibilidade
orcamentaria, com consequente convocacao de atleta/paratleta/atleta nae
olimpico da lista de espera, de que trata o Art. 8°, o mesmo deve receber os
valores referentes a Balsa Atleta Garanhuns para o qual foi classificado, porern,
apenas o saldo de parcelas nao recebidas pelo bolsista que originou a abfrrtura
da vaga.
I

Paraqrafo (mico. 0 Governo de Garanhuns publicara, anualmente,
no Diario Oficial dos Municf pios e na sua paqina oficial na rede mundial de
computadores, especificamente no Portal da Transparencia, relacao dos atletas
contemplados com a Balsa Atleta Garanhuns.

Art. 9° A concessao da Balsa Atleta Garanhuns nae gera qualquer
vinculo trabalhista entre o atleta/paratleta/atleta nao olimpico beneficiado e a
adrninistracao publica municipal.
CAPiTULO V
DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA
Art. 10. 0 atleta/paratleta/atleta nae olimpico tera cancelada a Balsa
Atleta Garanhuns nos seguintes casos:
I - condenacao par uso de doping ou cornprovacao de uso de
drogas ilicitas;
II - comprovado uso de documento ou declaracao falsa para a
obtencao da Bolsa Atleta Garanhuns@
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Ill - impuqnacao acolhida, depois de observado o contradit6rio e a
ampla defesa;
IV - interromper de forma injustificada os treinamentos ou faltar as
cornpeticoes oficiais constantes no calendario esportivo da modalidade e/ou
previstas no planejamento; e

V - descumprimento de quaisquer das obriqacoes estabelecidas
nesta Lei.
Art. 11. As despesas decorrentes da execucao da presente Lei
correrao a conta de dotacao orcarnentaria vigente.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao.
Art. 13. Revogam-se as disposicoes em contrario

PALACIO CELSO GALVAO, em 12 de abril de 2017.
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