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LEI Nº 2.289 DE 18 DE MARÇO DE 2021.



DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS A PROJETOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GAROPABA E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



Eu, NILTON BATISTA RAUPP, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Garopaba/SC, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, nos termos do artigo 40 da Lei Orgânica do Município, Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte e a Cultura de Garopaba, que tem por objetivo o apoio e a viabilização de Projetos Esportivos e Culturais, mediante redução sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS e/ou Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Art. 2º Serão incentivados os Projetos Esportivos de qualquer natureza desde que com a seguinte abrangência:

I – formação esportiva de base em escolinhas de iniciação para atletas menores;

II – manutenção de equipes e ou atletas que representem a cidade em campeonatos, torneios e eventos de âmbito regional, estadual, nacional e internacional em projetos apresentados pelas respectivas ligas ou entidades representativas;

III – realização de eventos esportivos que destaquem o Município em âmbito regional, estadual, nacional ou internacional; e

IV – outros segmentos esportivos, compreendendo atividades e áreas não previstas nos incisos anteriores, deste artigo, consideradas relevantes pelo órgão municipal no qual o seguimento do esporte estiver inserido.

Art. 3º Serão incentivados os Projetos Culturais de qualquer natureza desde que com a seguinte abrangência:

I – Manifestação da cultura local com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral e individual em sua formação para o exercício da cidadania;

II – Manifestação da cultura local através grupos de trabalhos e/ou oficinas de treinamento em conjunto, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento de todo o grupo envolvido; e

III – Manifestação da cultura local através de competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais.

Parágrafo único - Poderão ser também beneficiados, nos termos desta lei, projetos que visem à aquisição de equipamentos e à preservação, à manutenção ou à construção de infra-estrutura destinada à prática desportiva e cultural.

Art. 4º Os Projetos Esportivos e Culturais, no âmbito do município de Garopaba, a serem incentivados, dividem-se em:

I – PROJETOS INOVADORES: são aqueles projetos novos, realizados desde a base, os quais ainda não foram propostos e, consequentemente, implementados. Tais projetos devêm ir ao encontro das diretrizes da Política Esportiva e Cultural do Município; e 

II – PROJETOS INCENTIVADOS: são aqueles projetos já existentes no calendário oficial do município, os quais serão incentivados baseados na iniciativa livre e independente, com recursos totais ou parciais oriundos da iniciativa privada.

Parágrafo Primeiro -  Para a hipótese dos PROJETOS INOVADORES, o interessado em incentivar deverá dar entrada no projeto e com seu requerimento de incentivo, a fim de que o projeto seja aprovado pela Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Desenvolvimento ou Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para que após a análise seja expedida a Declaração de Incentivo.

Parágrafo Segundo -  No caso de PROJETOS INCENTIVADOS, o interessado deverá protocolar perante a devida Secretaria Municipal o requerimento de incentivo, a fim de que seja expedida a Declaração de Incentivo.

Parágrafo Terceiro -  Em ambos os casos após a análise e, a depender do resultado desta, a devida Secretaria Municipal irá expedir a Declaração de Incentivo.

Art. 5º Fica instituído, no âmbito do Município de Garopaba, o Certificado de Incentivo a Projeto Esportivo Cultural – CIPEC, nominal e intransferível, emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda, mediante a apresentação de Declaração de Incentivo.

Parágrafo Primeiro -  O CIPEC de que trata o caput, é nominal e intransferível, sendo emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda e entregue ao Incentivador e/ou Empreendedor Esportivo, após a análise da documentação e corresponderá em até 40% (quarenta por cento) do montante total do incentivo despendido pelo particular.

 Parágrafo Segundo -  Cada CIPEC equivalerá a quantidade de UFM suficiente para atingir o valor expresso na declaração.

Parágrafo Terceiro - O CIPEC corresponderá ao recebimento, por parte do Incentivador/Empreendedor Esportivo do Projeto Incentivado.

Art. 6º O CIPEC terá prazo de validade de 1 (um) ano, a contar da sua expedição, ficando a sua prestação de contas vinculada ao orçamento do ano em que foi contemplado, ainda que o término do projeto tenha se dado no exercício seguinte.

Art. 7º O CIPEC assegura ao Incentivador, após a comprovada transferência de recursos financeiros para a realização de Projeto Incentivado, a utilização dos mesmos para o pagamento de impostos municipais no percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor devido a cada incidência dos tributos.

Art. 8º Esta lei deverá ser regulamentada para garantir a sua execução de forma geral e, especialmente, no tocante ao trâmite de aprovação de projeto; expedição da Declaração de Incentivo; e do CIPEC.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Garopaba, 18 de março de 2021.


________________________________
Nilton Batista Raupp 
Presidente
Câmara Municipal de Garopaba


Publicada a presente Lei, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2021.

Publicada a presente Lei no DOM/SC em ____/____/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.


______________________________
Ivaldo da Silva Lobo Filho  
Secretário  
Câmara Municipal de Garopaba




