
         

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

Comissão Municipal de Patrocínio
Projetos Esportivos

  
INSTRUÇÃO NORMATIVA CMP-PE Nº 001/2019

A Comissão Municipal de Patrocínio – Projetos Esportivos, no uso de suas atribuições, em 
cumprimento ao Edital de Concessão de Patrocínio Municipal, resolve estabelecer normas e
regulamentar os procedimentos sobre a utilização de contas dos recursos concedidos e as 
obrigações para a realização de projeto esportivo aprovado, para execução no ano de 2019,
em referência a área:
2.2.3 Incentivo/valorização de atletas de competição à nível municipal, estadual, nacional e 
internacional, das modalidades desenvolvidas no município de Poços de Caldas, com 
representatividade comprovado do município, conforme descrito abaixo: 

2.2.3.1 - Nível Municipal
Resultados oficiais de participação de eventos realizados no Município, no ano de 

2018;
2.2.3.2 - Nível Estadual
Resultados oficiais de participação de eventos realizados no Estado de MG, com 

representatividade do Município de Poços de Caldas – MG, no ano de 2018;
2.2.3.3 - Nível Federal
Resultados oficiais de participação de eventos realizados no País, com 

representatividade do Município de Poços de Caldas – MG ou do Estado de MG, no ano de 
2018;

2.2.3.4 - Nível Internacional
Resultados oficiais de participação de eventos realizados no País ou em outros 

Países, com representatividade do Município de Poços de Caldas – MG, do Estado de MG e
do Brasil, no ano de 2018.

I – Utilização dos recursos financeiros, poderá ser da seguinte maneira:

a- Despesas específicas que beneficie o atleta descrito no projeto, tais como: 
Alimentação e suplementação diária, transporte interno para os treinamentos, vestuário e 
calçados, equipamentos  e materiais para treinamentos e competições, atendimento 
fisioterápico, médico e físico (se for o caso) e afins, as quais melhorem a qualidade de vida 
do indivíduo/atleta.

b – Participação em competições
      O Proponente poderá utilizar até 30% (trinta por cento) do valor total do projeto 
aprovado, para custear despesas referentes a participação em Competições Oficiais, as 
quais o atleta beneficiado, deverá representar o Município de Poços de Caldas, o Estado de 
MG, o País, conforme couber.

c – Contador responsável pela prestação de contas
      O Proponente deverá, obrigatoriamente, ter um Contador(a) responsável pela prestação 
de contas do referido projeto. 
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