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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre a regulamentação dos times de 

futebol amador de Taubaté. 

 

Senhor Presidente, 

 

Considerando que Taubaté conta com mais de 30 times de 

futebol amador, reconhecidos pela Liga Municipal de Futebol de Taubaté e que, em sua 

maioria, são representantes dos bairros que organizam as atividades esportivas; 

 

Considerando que o futebol é um esporte democrático e 

reconhecidamente como aptidão nacional e que o futebol amador é uma excelente ferramenta 

de fomento da prática esportiva especialmente nos bairros periféricos; 

 

Considerando que existe uma grande dificuldade de manutenção 

financeira dessas entidades e que, hoje, nem todas são regularizadas. Ainda, cabe ressaltar que 

essa regulamentação cabe ao chefe do Poder Executivo local. 

 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

S. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Anexo a este requerimento, segue uma sugestão de projeto 

de lei sobre a regulamentação do futebol amador, bem como criação de um fundo e um 

conselho gestor do mesmo.  

II – Qual o parecer da Administração a respeito do projeto? 

III – Qual a previsão de regulamentação do futebol amador? 

  

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 26 de junho de 2017. 

 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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ANEXO I 

 

Sugestão de Projeto de Lei para regulamentação dos times de futebol amador 

 

Dispõe sobre a regulamentação dos times de futebol 

amador do município, assim como a criação do Fundo 

Municipal de Apoio ao Futebol Amador de Taubaté, 

FMAFAT, e do Conselho Gestor do Fundo. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O futebol é uma das grandes paixões do brasileiro, os grandes clubes e a seleção 

Brasileira movimentam multidões, e os jogadores ganham verdadeiras fortunas. Situação bem 

diferente dos atletas que se dedicam ao futebol amador nas cidades Brasil afora. O futebol 

amador, também conhecido popularmente como “varzeano”, está presente na maioria das 

cidades brasileiras, e assim como o futebol profissional tem torcedores apaixonados pelos 

clubes, e acompanham religiosamente os jogos dos times, que na maioria dos casos 

representam os bairros da cidade, e são de extrema importância principalmente para os 

moradores mais humildes, porque o time do seu bairro ganhando as competições da cidade, 

significa uma exposição positiva desse bairro que por vezes é marginalizado. O 

futebol amador tem em si uma importância social. Por mais que haja atividades esportivas, 

tanto em nível local como nacional, nenhuma delas é tão acessível à população em sua 

totalidade. As atividades acontecem em diversos pontos da cidade e de forma gratuita. Ainda 

mais, elas atingem as periferias, não limitando a pontos específicos, socializando o esporte.  

Apesar do caráter simplista e de uma certa “romantização”, é preciso discutir os rumos que 

este nicho do esporte está tomando. Cada vez mais, em diversas esferas do esporte, a 

elitização está afastando este tipo de evento do caráter popular. O amadorismo garante um 

espaço democrático às regiões periféricas não contempladas pelos eventos elitizados.  

Em Taubaté a Liga de Futebol Amador, há muitos anos, é a entidade responsável pelo 

gerenciamento da modalidade do esporte local. Atualmente a Liga conta com mais de 30 

times filiados, divididos em três divisões, além da categoria de futebol de base. O campeonato 

de futebol amador recebe um subsídio do poder público, Prefeitura Municipal, para arcar com 

as despesas de arbitragem. Contudo, compreendemos a necessidade do Poder Público atuar de 

maneira mais efetiva para a manutenção, preservação e incentivo do futebol amador, 

http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v21n2/a05v21n2.pdf
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possibilitando a geração de políticas públicas, aliadas a Liga e aos clubes. Também se faz 

necessária a criação de um fundo, e consequentemente de um conselho gestor, para que tanto 

a Liga quanto os clubes possam ter maiores possibilidades de captação de recursos que 

coloquem em prática o incentivo ao esporte, sobretudo nos bairros periféricos. Tendo em vista 

as tais justificativas   apresentamos um projeto para regulamentação dos times de futebol 

amador do município de Taubaté, a criação do Fundo e do Conselho Gestor. Entretanto, este 

projeto, legalmente, não pode ser de iniciativa do Poder Legislativo, por isso enviamos ao 

Prefeito Municipal para que possa realizar as propostas aqui apresentadas, visando a 

importância social, esportiva e tradicional da prática esportiva na cidade de Taubaté. 
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DA REGULAMENTAÇÃO DO FUTEBOL AMADOR 

Art. 1º O Município incentiva a prática do futebol amador, adotando, entre outras, as 

seguintes medidas:  

I - assegura a utilização gratuita de instalações esportivas do Município, como quadras, 

ginásios, estádios, campos de futebol e outros espaços adequados aos treinos e às 

competições entre equipes de futebol amador;   

II - preserva e mantém as instalações esportivas de que trata o inciso anterior;  

III - presta apoio jurídico às ligas e entidades esportivas que participam do processo de 

formação e prática do futebol amador no Município e às entidades de árbitros e auxiliares de 

arbitragem, conforme definidas nos arts. 16 e 88 da Lei Federal nº 9.615, de 24 de março de 

1998;  

IV - destina recursos financeiros para a realização de campeonatos promovidos pelas ligas e 

entidades mencionadas no inciso anterior e que estejam em dia com suas obrigações 

estatutárias e com a legislação em vigor.  

Parágrafo Único - Os recursos financeiros de que trata o inciso IV deste artigo serão 

concedidos às ligas e entidades esportivas que tenham pelo menos dois anos de existência e 

sejam filiadas à entidade federativa que administra o futebol amador no Município.  

 

Art. 2º Serão destinados exclusivamente à construção, ampliação e recuperação de 

instalações esportivas destinadas à pratica do futebol amador no Município vinte por cento 

dos recursos de que trata o § 3º, do art. 6º, da Lei Federal nº 9.615/ 1998. 

  

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações a serem consignadas 

no orçamento do Município.  

 

DO FUNDO DE APIO AO FUTEBOL AMADOR 

Art. 4º Fica criado o Fundo Municipal de Apoio ao Futebol Amador do Município de 

Taubaté, FMAFAT, com o objetivo de prestar apoio financeiro às atividades desenvolvidas 

pela Liga de Futebol Amador.  

 

Parágrafo único. O referido fundo será vinculado à Secretaria de Esporte e Lazer, ou a outro 

órgão que venha a substituí-la.  

 

Art. 5º Constituem receitas do FMAFAT: 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14155039/art-1-da-lei-4582-07-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14154999/art-1-inc-i-da-lei-4582-07-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14154968/art-1-inc-ii-da-lei-4582-07-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14154926/art-1-inc-iii-da-lei-4582-07-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com/topico/11320811/artigo-16-da-lei-n-9615-de-24-de-mar%C3%A7o-de-1998
http://www.jusbrasil.com/topico/11307301/artigo-88-da-lei-n-9615-de-24-de-mar%C3%A7o-de-1998
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104129/lei-pel%C3%A9-lei-9615-98
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14154880/art-1-inc-iv-da-lei-4582-07-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14154590/art-1-1-da-lei-4582-07-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14154562/art-2-da-lei-4582-07-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com/topico/11323424/par%C3%A1grafo-3-artigo-6-da-lei-n-9615-de-24-de-mar%C3%A7o-de-1998
http://www.jusbrasil.com/topico/11323766/artigo-6-da-lei-n-9615-de-24-de-mar%C3%A7o-de-1998
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104129/lei-pel%C3%A9-lei-9615-98
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14154527/art-3-da-lei-4582-07-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702843/art-1-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702826/art-1-1-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702806/art-2-da-lei-8857-06-santo-andre
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I - dotação orçamentária própria e créditos que lhe sejam destinados;  

II - contribuições, subvenções e repasses da União, do Estado e do Município, de sua 

Administração Direta e Indireta, destinadas ao FMAFT;  

III - arrecadação da realização de eventos;  

IV - arrecadações resultantes de consórcios, associações, convênios, programas de 

cooperação, contratos e acordos específicos, celebrados entre o Município e instituições 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;  

V - dotações orçamentárias repassadas pelo Município e créditos adicionais suplementares 

que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;  

VI - rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;  

VII - quaisquer outros recursos, créditos, rendas adicionais e extraordinárias bem como 

outras contribuições financeiras legalmente incorporáveis.  

§ 1º Os recursos de que trata este artigo serão depositados em instituição financeira oficial e 

em conta especial sob a denominação Fundo Municipal de Apoio ao Futebol Amador de 

Taubaté - FMAFAT.  

§ 2º Os saldos porventura existentes no término de um exercício financeiro, constituirão 

parcela da receita do exercício subsequente até sua integral aplicação.  

 

DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 

Art. 6º O FMAFAT será gerido por um Conselho Gestor, composto por 8 (oito) membros, 

sendo 02 (dois) nomeados pelo Prefeito Municipal e 06 (seis) Sociedade Civil, com a 

seguinte composição:  

I - O titular da Secretaria de Esporte e Lazer (nomeado pelo Prefeito Municipal);  

II - 01 (um) representante da Secretaria de Esportes (nomeado pelo Prefeito Municipal); 

III – O presidente da Liga; 

IV - 05 (cinco) representantes dos clubes de futebol amador da cidade, escolhidos em 

processo eleitoral realizado pela Liga;  

§ 1º Será realizada uma eleição direta e secreta pelos representantes dos clubes de futebol 

amador da cidade, devendo haver ampla publicidade do período de inscrições, eleitoral e 

resultados. 

§ 2º Para cada membro titular será indicado um respectivo suplente.  

§ 3º O prazo do mandato dos membros referidos será de dois anos, não sendo permitida uma 

reeleição consecutiva.  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702791/art-2-inc-i-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702775/art-2-inc-ii-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702735/art-2-inc-iv-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702716/art-2-inc-v-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702693/art-2-inc-vi-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702679/art-2-inc-vii-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702658/art-2-inc-viii-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702640/art-2-1-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702623/art-2-2-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702607/art-3-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702584/art-3-inc-i-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702565/art-3-inc-ii-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702533/art-3-inc-iv-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702519/art-3-1-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702453/art-3-2-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702439/art-3-3-da-lei-8857-06-santo-andre
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§ 4º A função de membro do Conselho Gestor será exercida gratuitamente e considerada 

serviço público relevante.  

§ 5º Será realizada uma eleição direta e secreta pelos membros do Conselho para escolha do 

presidente. 

 

Art. 7º Compete ao Conselho Gestor:  

I - estabelecer diretrizes à área;  

II - planejar, coordenar, orientar e executar as atividades do FMAFAT, promovendo os 

meios necessários à realização dos objetivos;  

III - celebrar acordos, convênios e contratos de cooperação técnica;  

IV - cumprir e fazer cumprir o regulamento do FMAFAT;  

V - movimentar financeiramente a conta corrente do FMAFA, podendo inclusive efetuar 

aplicações financeiras do FMAFAT.  

Parágrafo único. O regulamento do FMAFAT disporá sobre as atribuições ordinárias e 

extraordinárias de seus membros e outras matérias atinentes ao funcionamento do Conselho 

Gestor e do FMAFAT.  

 

Art. 8º O Conselho Gestor apresentará ao Prefeito e a Câmara Municipal relatório das 

atividades desenvolvidas pelo FMAFAT ao final de cada trimestre.  

Parágrafo único. O relatório mencionado no caput deverá ser instruído com a prestação de 

contas dos atos de sua gestão, acompanhada da respectiva documentação comprobatória da 

utilização dos recursos. 

 

Art. 9º O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer, garantirá a 

estrutura necessária atinente ao FMAFAT para seu funcionamento e cumprimento de sua 

função legal.  

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702422/art-3-4-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702404/art-3-5-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702384/art-4-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702369/art-4-inc-i-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702352/art-4-inc-ii-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702337/art-4-inc-iii-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702318/art-4-inc-iv-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702305/art-4-inc-v-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702285/art-4-1-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702268/art-5-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702258/art-5-1-da-lei-8857-06-santo-andre
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/21702243/art-6-da-lei-8857-06-santo-andre

