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Altera o inciso 1 do ariigo 6° da Lei n° 4.943, de 7 de fevereiro
de 2006, que "Dispõe sobre incentivo fiscal aios contribuintes
que  patrocinarem  o  esporie  no  âmbito  do  Munici'pio  de
Jacareí e dá outras providências".

0   PREFEITO   DO   MUNICÍPIO   DE   JACAREÍ,   USANDO   DAS

ATRIBUIÇÕES  QUE   LHE  SÃO  CONFERIDAS   POR   LEi,   FAZ

SABER    QUE   A   CÂMARA    MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE LEI:

J0 h,m
Art.1°   0  inciso  1  do artigo 6° da  Lei  n° 4.943,  de 7 de fevereiro

de 2006, c+ue "Dispõe sobre incentivo fiscal aos contribuintes que patrocinarem o esporte n.o

âmbito do  Município de Jacareí e dá  outras  providências",  passa a v`igorar com a segu.inte

redação:

"1 -depositar no Fundo de Apoio ao Desporio Não Profissional do

Município de Jacareí -FADENP, 5% (cinco por cento) a mais do valor da isenção pretendida,

a  título  de  contrapartida,  na  ccjnformidade  do  disposto  no  ariigo  3°  desta  Lei,  o  qual  será

vinculado ao projeto patrocinado."

Art.   2°   Fica revogada a Lei n° 5.792, de 2 de outubro de 2013.

Art. 3°   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0  presente  projeto  de  lei  objetiva  que  realmente  as  ações  e

incentivos em benefício do esporte no Município aconteçam.

A  Lei  n°  4.943/2006,  quando  de  sua  edição,  estipulava  que  o

contribuinte,  para  gozar  de  incentivo  fiscal,  deveria  depositar,  no  FADENP,  10%  (dez  por

cento) a maior do valor da isenção pretendida, para a realização de projetos esportivos. Já a

Lei  n°  5.792/2013,  que  ora  se quer revogar,  alterou  esse  percentual  para  15°/o  (quinze  por

cento).

A realidade financeira do  País,  em ambas as oportunidades,  era

outra e permitia o estabelecimento de tais percentuais.

Já há algum tempo,15%  (quinze por cento) está totalmente fora

da  situação  econômica  do  País,  dificultando  sobremaneira  as  ações  e  contribuições  em

benefício  do  esporte.  Agora,  nestes  tempos  de  pandemia  em  que  vivemos  e  cujos  efeitos

certamente  ainda  perdurarão,  ficou  praticamente  impossível  que  as  empresas  destinem

Verbas para investimento no esporte.

Assim  pensando,  resolvemos propor a redução do percentual de

cón{ribuição  para  5°/o  (cinco  por cento),  o  que  ficará  menos  oneroso  para  os  contribuintes,

porém   ainda   será   de   grande   importância   para   a   efetivação   de   projetos  esportivos   no

Município.

Na expectativa de que esta propositura mereça a aprovação dos

nobres pares, antecipamos nossos agradecimentos.
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REGULAMENTADA PELO DECRETO N9 331/2006
LEI  N9 4.943,  DE 07 DE FEVEREIR0  DE 2006.
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Dispõe sobre incentivo fiscal aos contribuintes ciue patrocinarem o esporte no âmbito do Município de Jacareí e dá
outras providências.
0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
DISPoslçõES PRELIMINARES

Art.  19  Esta  Lei  disciplina  a  política  de  concessão  de  incentivos  fiscais  ao  contribuinte  do  lmposto  Sobre  Serviços  de

Qualquer  Natureza  -lssQN  e  do  lmposto  Sobre  a  Propriedade  Predial  e  Territorial  Urbana  (lpTU)  no  Município  de
Jacareí, para realização de projetos esportivos.
Art,  29  0s  incentivos fiscais  de  apoio  ao  esporte, têm  por finalidade captar e  canalizar recursos para  o setor com  os
seguintes objetivos:
1 -contribuir para facilitar a todos os munícipes os meios para o livre acesso às práticas esportivas;
11  -promover e estimular a  revelação  de  atletas,  com  valorização  de  recursos  humanos  e  conteúdos  locais,  inclusive
financiar os atletas de alto rendimento, federados ou não, que representam oficialmente o nosso Município;
111 ~ apoiar, valorizar e difundir competições esportivas no Município;

lv -adquirir e preservar os bens e equipamentos para prática esportiva,.
V -desenvolver a consciência social e expor a contribuição do esporte na formação do caráter individual e coletivo.
CAPíTUL0l
DOS INCENTIVOS FISCAIS

Art. 39 0 incentivo fiscal de que trata a presente Lei consiste na isenção parcial até o limfte de 20% (vinte por cento) do
valor devido do lmposto Predial e Territorial  Urbano (LPTU) e   do  lmposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (lssQN)
devidos pelo contribuinte no exercício fiscal em que financiar o projeto.

§ 19 A Secretaria de Esportes e Recreação indicará o percentual de incentivos a ser concedido por projeto individual, e
a fixação final dar-se-á com a anuência da Secretaria de Finanças.

§ 29 0 incentivo fiscal corresponderá a doação, patrocínio ou investimento de qualquer projeto esportivo no Município,
onde o contribuinte receberá um selo intransferível expedido pelo Poder Executivo Municipal, correspondente ao valor
do incentivo autorizado.

§ 39 0 valor que deverá ser usado como incentivo ao projeto de esrporte anualmente não poderá ser superior a 3% (três
por cento) da receita proveniente do lssQN e do IPTU, efetivamente arrecadada no exercício anterior.
Alt. 49 Entende-se como incentivo ao esporte o patrocínio a projetos das mais diversas modalidades esportivas.
Art. 59  Não serão concedidos incentivos aos patrocinadores de  projetos esportivos que  possuam  débito com o  Poder
Público  Municipal.

Seção 1

Dos Requisitos para lsenção
Ari 69 Para obter o incentivo fiscal previsto nesta Lei o contribuinte deverá:
1 -depositar no  Fundo de Apoio ao  Despc)rto Não Profissional do  Munícípio de Jacareí -FADENP,  10% (dez por cento) a
mais clo valor da  isençãc] pretendida,  nci conformidade do dísposto no artigci 39 desta Lei;
lnciso revogado pela  Lei n9. 5.034/2006
1 -depositar no Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional do Munici'pio de Jacareí -FADENP,15% (quinze por cento)
a mais do valor da isenção pretendida, a ti'tulo de.-contrapartida, na conformidade do disposto no artigo 3Q desta Leí, o

qual será vinculado ao projeto patrocinado. llncluído pela Le.i n9 5.79212013\
11 -obter selo com o valor explícito do total da isenção que o contribuinte terá direito no exercício fiscal.
Parágraío  Ún-[co.  05  recursos  mencionadc}s  no  caput  deste  artigc)  não  poderão  ser  cíestiriadc)s  ou  utilizados  para
despesas de manutenção aclministrativa e de pessoc]l cla Administração Pública.
Parágrafo revogado oela Lei ng. 5.034/2006
Seção  11

Dos Selos
Alt. 79 0 Selo que alude o inciso 11 do artigo 69 desta Lei será emitido pelo Secretário de Finanças e entregue mediante
requerimento  do  contribuinte   incentivador,   acompanhado  de  documento  emitido   pela  Secretaria  de  Esportes  e
Recreação no qual conste:
1 -a identificação do projeto e seu empreendedor;
11 -aprovação do Projeto pelo Conselho Diretor do FADENP,.

111 -o valor do incentivo autorizado;

lv -o valor total da isenção que o contribuinte terá direito no exercício fiscal;
V -a data da sua expedição.
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Art. 89 0 Selo referido no inciso 11 do artigo 69 e o documento a que se refere o artigo 79 da presente Lei terão validade
apenas  no  exercício  financeiro  respectivo,  vedado  o  seu  uso  no  exercício financeiro  subseqüente  e  serão  corrigidos

pelos mesmos índices aplicáveis na correção clos impostos municipais.
CAPÍTULO  11

DOS PROJETOS ESPORTIVOS
Art. 99 Os recursc)s previstos no inciso 1 do artigo 69 desta  Lei serão depositados na corita do FADENP e serãc) aplicadc)s
em projetcjs eíaborados e aprovadc)s especificamente para sua utílização.
Artigo revogado oela  Lei  n9. 5.034/2006
Art.  10 0s  projetos  de  que  trata  este Capftulo terão por escopo  atividades  desenvolvidas  no  Município  de Jacareí e

poderão ser apresentados:
1 -pelo (a) Secretário (a) de Esportes e Recreação;
11 -por qualquer pessoa física ou jurídica  residente ou domiciliada no Município.
111 -por Organização Não Governamental -ONG;
lnciso  incluído  pela  Lei  n9.  5.034/2006

IV ~ por Organização Social Civil de lnteresse Público -OSCIP;
lnciso  incluído  Dela  Lei  n9.  5.034/2006

V -por Organização Social -OS.
lnciso incluído  Dela  Lei  n9.  5.034/2006

Parágrafo Único. As Organizações mencionadas nos incisos 111, lv e V deste artigo deverão estar funcionando regular e
ininterruptamente há, pelo menos, 1 (um) ano e ter seu domicílio no Município de Jacareí.
Parágrafo incluído pela  Lei n9. 5.034/2006
Art.11 Para cumprimento das finalidades expressas no artigo 29 desta  Lei, os projetos esportivos em cujo favor serão
captados e canalizados os benefícios, consistirão em qualquer um destes instrumentos:
1 -incentivo à formação de elementos humanos, mediante:
a) instalação e manutenção de cursos de caráter esportivo,  destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento
de pessoal de área esportiva, em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos;
b) formação esportiva de base em escolinhas de iniciação para atletas crianças e adolescentes;
11 -fomento à prática esportiva, mediante:

a) realização de competições, exposições, festivais, clínicas, demonstrações e outros congêneres esportivos;
b)   cobertura   de   despesas   com   transportes,   estadia,   alimentação,   seguro   de   pessoas,   materiais   esportivos   e
equipamentos destinados àqueles que forem representar o Município fora de seu território em competições oficiais.
111 -aquisição, conservação, manutenção e preservação do patrimônio e equipamento destinados à prática esportiva;
lv -estímulo ao conhecimento dos bens e valores esportivos, mediante:
a) distribuição gratujta e universal de ingressos para espetáculos esportivos;
b) levantamento, estudos e pesquisas na área do esporte e cle suas várias modalidades.
V -apoio às ativi.dades esportivas, mediante:
a) realização de missões no país e no exterior, inclusive por mejo do fornecimento de transporte, éstadia, e alimentação;
b) contratação de serviços para elaboração de projetos esportivos;
c) ações não previstas neste artigo e consideradas relevantes pela Administração Municipal, após previsão, avaliação e
consulta do Conselho Diretor do FADENP.
Art.12 Caberá ao Conselho Diretor do FADENP:
I -estabelecer a forma de apresentação das propostas e seus requisftos, bem como o calendário de sua apresentação e
aprovação,.
11 -aprovar as propostas e autorizar a execução dos projetos;
111 -acompanhar a execução dos projetos e a liberação dos recursos respectivos;
lv -avaliar os resultados dos projetos;
V -avaliar as prestações de contas.

§  19  A  execução  dos  projetos  só  poderá  ser  autorizada  depois  de  fjrmado  compromisso  garantindo  os  recursos
correspondentes  entre  os  contribuintes  interessados  em  obter  o  incentivo  através  do  financiamento  dos  projetos
esportivos não profissionais e o Conselho  Diretor do FADENP,

§ 29 Os recursos serão liberados para os projetos de acordo com os cronogramas físico-financeiros correspondentes.
Art.13 Dentre os projetos esportivos aprovados pela Secretaria de Esportes Recreação e Conselho Diretor do FADENP,
o contribuinte interessado na obtenção do incentivo fiscal  poderá indicar um ou mais projetos em que deseja ter seus
recursos aplicados.

§ 19 0s projetos esportivos aprovados serão piiblicados no Boletim Oficial do Município.
§ 29 0 contríbuinte cujos recursos tenham sido aplicados em projetos de que trata esta Lei, terá direito de ter dffundido
sua participação no financiamento conjunto com o FADENP e receberá cópia das prestações de contas das aplicações
dos recursos de cada parcela.
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§  39 As formas e  condições  para  difusão  da  participação  do  contribuinte  incentivador  na  execução Serao
regulamentadas através de decreto, vedada qualquer publicidade ou  propaganda de cigarro, bebida alcoólica,  política
e sexualidade.

§ 49 Fica a cargo do contribuinte incentivador toda a despesa com a publicidade ou propaganda referente à participação
no projeto esportivo.
Disposições Finais
Art.  14  Além  das  sanções  penais  cabíveis,  será  aplicada  multa  no  valor  de  até  10  (dez)  vezes  o  valor  dos  recursos
destinados aos projetos aos responsáveis por estes, que não comprovem a correta aplicação desta Lei, por dolo ou por
desvio de objetos ou dos recursos obtidos.
Art.  15  0  Poder  Executivo,  através  da  Secretaria  de  Esportes  e  Recreação,  por  meio  de  campanhas  e  promoções,
estimulará   as   doações,   patroci'nios   e   investimentos   em   projetos   desportivos,   garantindo   o   acesso   a   todos   os
empreendedores aos benefícios previstos nesta Lei.
Art.16 Qualquer cidadão ou representante de entidade de natureza civil poderá ter acesso, em todos os níveis, a todo
o processo de incentivo fiscal às empresas que patrocinarem o esporte.
Art.17 0 Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação.
Art.18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jacareí, 07 de fevereiro de 2006.
MARCO AURÉLIO DE SOUZA

PREFEITO  MUNICIPAL
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