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MENSAGEM Nº. 024/2021 
 
 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
 

 
 

Inicialmente elevo meus cumprimentos aos Nobres Edis. 
 
No ensejo, submeto o Projeto de Lei nº. 024 /2021 de 22 de setembro de 2021 – 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal de Nobres-MT a celebrar convênio com a Associação 
Atlética Desportiva Nobrense, e dá outras providências.” 

O esporte e o lazer são fatores de desenvolvimento humano, porque contribuem na 
formação integral das pessoas e na melhoria da qualidade de vida do conjunto da sociedade, 
que no campo do indivíduo e das comunidades, por exemplo, ele pode trazer solidariedade, 
autoestima, respeito ao próximo, facilidade na comunicação, tolerância, sentido do coletivo, 
cooperação, disciplina, capacidade de liderança, respeito a regras, noções de trabalho em 
equipe, vida saudável, e ainda pode auxiliar no combate a doenças, evasão escolar, uso de 
drogas, criminalidade, entre outras;  

A Constituição da República assim diz em seu art. 217: 
 

Art. 217.  É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e 
não-formais, como direito de cada um, observados:  
I – a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, 
quanto a sua organização e funcionamento; 
II – a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 
desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto 
rendimento; 
III – o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-
profissional; 
IV – a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 
nacional. 

Diógenes Gasparini, sobre o tema, com propriedade ensina em Direito Administrativo, 
Ed. Saraiva, 10ª ed., p.660: 
 

Cada vez mais, sempre por exigência dos administrados, as responsabilidades 
da Administração Pública vão se tornando mais variadas e complexas. 
Impõem-se, assim, para corresponder a esses anseios, a adoção de técnicas e 
métodos mais modernos, perfeitos e eficientes, que, a seu turno, reclamam 
profissionais classificados. De outro lado, a instituição, organização e 
manutenção, em bases econômicas, de determinados serviços, a aquisição e 
conservação de máquinas e de outros equipamentos e a admissão de pessoal 
técnico especializado podem representar para a Administração Pública, 
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 notadamente as pequenas, pesados ônus, que comumente vão além de suas 

forças financeiras. Em ocorrendo uma ou outra dessas circunstâncias, a 
solução dos problemas que com elas surgem pode estar na instituição, 
organização e funcionamento de convênios e consórcios [...].  

 
Desta forma, a celebração do convênio busca, por meio da conjugação de esforços, 

fomentar as atividades e programas desportivos amadores, atendendo, assim, as prescrições do 
art. 217 da CF/88, já transcrito alhures. 

Senhores Vereadores, isso posto, rogamos a atenção especial, visando a aprovação desta 
matéria, depois da análise e do debate maduro e consciente, sendo adotado o Especial Regime 
de Urgência, para apreciação deste Projeto de Lei, tendo em vista a necessidade de fomento às 
atividades e programas desportivos amadores no município de Nobres-MT. 

Certos de que essa solicitação será atendida, sem mais para o momento, renovamos os 
nossos protestos de estima e consideração. 
 
 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nobres/MT, 22 de setembro de 2021. 

 
 
 
 

LEOCIR HANEL 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº. 024/2021 
 

 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal de 
Nobres-MT a celebrar convênio com a Associação 
Atlética Desportiva Nobrense, e dá outras 
providências.” 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOBRES/MT, Sr. LEOCIR HANEL, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e ele sanciona, a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Nobres-MT, através da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão, autorizado a celebrar convênio com a Associação 
Atlética Desportiva Nobrense, inscrita no CNPJ sob nº. 36.708.925/0001-39, observadas as 
disposições legais aplicáveis à espécie para a celebração de convênios. 

Parágrafo único. É objetivo do convênio ora autorizado, a conjugação de esforços entre as 
partes para fomento das atividades e programas desportivos amadores. 

Art. 2º A obtenção e quantificação dos recursos a serem repassados pela Administração Pública 
Municipal de Nobres-MT, dependerá da aprovação de projetos desportivos pela Secretaria de 
Administração, Planejamento e Gestão. 

Parágrafo único. O repasse de recursos fica condicionado à apresentação das Certidões 
Negativas de Débito Federal, Estadual, Municipal, FGTS e INSS. 

Art. 3º Constatada qualquer irregularidade na aplicação dos recursos repassados, o Chefe do 
Poder Executivo Municipal determinará a imediata suspensão das transferências à entidade 
disposta no art. 1º desta Lei, além de outras cominações legais cabíveis. 

Art. 4º A prestação de contas referente ao repasse deverá ser realizada no prazo de até 30 (trinta) 
dias e deverá constar os seguintes documentos: 

I - Balancete da Prestação de Contas devidamente preenchido, datado e assinado pelo 
responsável; 
II - Documentos comprobatórios das despesas realizadas corretamente preenchidos e sem 
rasuras, com data de emissão compreendendo da data do recebimento do recurso até a data 
limite para a prestação de contas; 
III - Extrato bancário da conta especial, onde conste o depósito do recurso recebido e toda a sua 
movimentação; 
IV - Declaração do responsável, em cada documento de despesas, certificando que o material 
foi recebido ou o serviço prestado; 



 
 
 
 
 
 
 

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/nº., Jardim Paraná, 
Paço Municipal, CEP: 78460-000 

Fone: 3376-4200 
www.nobres.mt.gov.br 

 
4 

Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Nobres 

CNPJ: 03.424.272/0001-07 
 V - Declaração passada pelo ordenador da despesa que os recursos foram rigorosamente 

aplicados aos fins concedidos. 

Art. 5º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria consignada no 
orçamento vigente, suplementada se necessário. 

Art. 6º Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nobres/MT, 22 de setembro de 2021. 
 
 
 
 

                                                     LEOCIR HANEL 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 


