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LEI Nº 2.290 DE 18 DE MARÇO DE 2021.



INSTITUI BOLSA ATLETA AOS DESPORTISTAS REPRESENTANTES 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. 1º Fica instituída a Bolsa Atleta aos atletas praticantes do desporto não profissional, de participação e de rendimento, representantes do Município de Garopaba.

§1º A Bolsa Atleta garantirá, aos atletas beneficiados, valores em parcelas únicas. Os Valores serão destinados a ajuda de custo para participação em competições municipais, estaduais e/ou internacionais, em patamar a ser estabelecido, posteriormente, pelo Poder Executivo Municipal.

§2º Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, ficam criadas as seguintes categorias de atletas:

I - Categoria Atleta Estudantil, compreendendo estudantes que participam de Jogos Escolares e Jogos Universitários Brasileiros;

II - Categoria Atleta Regional, compreendendo atletas que participam de competição esportiva em âmbito regional;

III - Categoria Atleta Estadual, compreendendo atletas que participam de competição esportiva em âmbito estadual;

IV - Categoria Atleta Nacional, compreendendo atletas que participam de competição esportiva em âmbito nacional;

V - Categoria Atleta Internacional, compreendendo atletas que participam de competição esportiva fora do Brasil;

VI - Categoria Atleta Olímpico e Paraolímpico, compreendendo atletas que participam de jogos olímpicos e paraolímpicos.

Art. 2º A Bolsa-Atleta será concedida pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Desenvolvimento, com o aval do Prefeito Municipal, ao atleta credenciado, em caráter de ajuda de custo, destinada a participação em competições – conforme estabelecido no §1º do Art. 1º -, em função da sua prática esportiva.

§ 1º A concessão de Bolsa não será considerado vínculo empregatício com o Município.

Art. 3º Para pleitear a concessão da Bolsa-Atleta, o atleta deverá preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos para a obtenção das Bolsas Atleta Regional, Estadual, Nacional, Internacional Olímpico e Paraolímpico, e possuir idade mínima de 12 (doze) anos para a obtenção da Bolsa-Atleta Estudantil;

II - estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva, exceto os atletas que pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil;

III - estar em plena atividade esportiva;

IV - estar regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privado, quando inscrito pela categoria Atleta Estudantil; e

V - comprovar a representatividade do município.

Parágrafo Único. Cabe à Comissão Municipal de Esportes, criado pela Lei nº 466/1993, analisar e indicar a concessão da Bolsa-Atleta, nos termos desta Lei.

Art. 4º As Bolsas-Atleta serão concedidas dentro do exercício fiscal, com pagamentos mensais.

Parágrafo Único. Os atletas que já receberam o benefício e conquistaram medalhas ou classificação de destaque regional, estadual, nacional e internacional, nos jogos de suas categorias de inscrição, serão indicados automaticamente para a renovação das suas respectivas bolsas, caso necessitem.

Art. 5º Os atletas beneficiados por esta Lei deverão utilizar, nos respectivos uniformes, o Brasão do Município de Garopaba juntamente com a inscrição Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Desenvolvimento.

Art. 6º As despesas decorrentes da concessão da Bolsa-Atleta correrão à conta dos recursos orçamentários da Secretaria de turismo, Esporte e Desenvolvimento, em rubrica e dotação orçamentária específica, a ser criada para este programa.

Art. 7º Esta Lei será regulamentada por Decreto pelo Chefe do Poder Executivo no prazo máximo de 90 dias e implementada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Desenvolvimento, a partir de sua vigência.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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




