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LEI COMPLEMENTAR N

271/2017

(06 de junho de 2017)

Autógrafo n 2 045/2017
Projeto de Lei Complementar n 9 018/2017
Autor: Executivo Municipal

Dispõe sobre:
"Aprova o PIaMunicipal do Esporte, Atividade Física
e Lazer - PIanMEAL."

FAÇO SABER que a Câmara Muníci;oal aprovou e eu,
ERA NCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS, na qualidade de Prefeito do
Municiio de Franco da Rocha, sanciono e promulgo a seguinte lei complementar:
Art. 12 Fica aprovado o Plano Municipal do Esporte, Atividade
Física e Lazer - PIanMEAL, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da data da
publicação desta lei, na forma do anexo único, com vistas ao disposto no Plano
Nacional do Desporto previsto no art. 5° da Lei 9.615, de 24 de março de 1998 - Lei
Pelé.
Art. 2 9 Entende-se por "Esporte, Atividade Física e Lazer" todas
as manifestac3Es do movimento e expressão corporai em sua totalidade.

•

í

32 São diretrizes do PIanMEAL:

- acesso universal à iniciação, prática e à cultura do Esporte,
fruição do Lazer e prática de atividade voltada à saúde como forma de prevenção e
tratamento não-medicamentoso de doenças, proporcionando o incremento da
qualidade de vida, além da promoção do desenvolvimento biopsicossocial de
crianças, jovens, adultos e idosos com garantias de usufruto por toda a população
de Franco da Rocha/SP durante toda a vida;
II - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos
nas políticas públicas de esporte, atividade física e lazer como proporção do
Produto Interno Bruto Municipal (PIB) de Franco da Rocha/SP, que assegure
atendimento às necessidades atuais e de expansão da oferta, com padrão de
qualidade e equidade, respeitada a utilização do recurso privado na conformidade
com as metas e projetos originados nas instâncias públicas;

/
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III - valorização dos/as atletas ativos/as, bem como dos
profissionais do campo do esporte, atividade física e lazer, através do ever.
"Prêmio Melhores do Ano";
IV - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos,
esportivos, à diversidade de gênero e raça, à igualdade e à sustentabilidade
socioa m b i e nta 1;
V - proposição de projetos de transversalidade em parceria com
a Secretaria de Educação, que fomentem o desenvolvimento da aprendizagem do
desporto e da atividade física, nas unidades escolares, conforme "Carta
Internacional da Educação Física e do Esporte da UNESCO" e Proposta Curricular
da Rede Municipal de Ensino de Franco da Rocha/SP;
VI - proposição de projetos de transversalidade em parceria com
a Secretaria de Saúde e de Assistência Social, que, respectivamente, proporcionem
o acesso às atividades físicas de prevenção de doença e melhora da qualidade de
vida, e inserção de crianças, jovens, adultos e idosos nos programas de
transferência de renda dos governos Federal, Estadual e Municipal, tais como Boia.
Família e Benefício de Prestação Continuada para idosos e pessoas com deficiência
(PCD);
VII observação e respeito à alfabetização motora e do ensino
do esporte nos polos poliesportivos da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e
outras instituições públicas e privadas da municipalidade que queiram desenvolver
projetos em parceria;
.

VIII - o fomento público, privado e da livre iniciativa ao esporte de
alto rendimento, inclusivo, educacional e ao lazer.
Art. 4 9 As metas previstas no anexo único desta lei serão
cumpridas no prazo de vigência deste PIanMEAL, desde que não haja prazo inferior
definido para metas e estratégias específicas.
Art. 52 As metas previstas no anexo único desta lei deverão ter
como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD, s.
correspondente pesquisa municipal, o censo demográfico feito pelo IBGE para
Franco da Rocha/SP.
Art. 6 A execução do PIanMEAL e o cumprimento de suas
metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas,
realizados pelas seguintes instâncias:
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- Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal

de Franco da RochaISP;
II - Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Franco da
Rocha/SP.
Art. 72 A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer promoverá
anualmente 1 (uma) conferência municipal do esporte, coordenada por intermédio
da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer de Franco da RochaISP.
Art. 8 9 A Prefeitura e as demais instâncias citadas nos artigos
anteriores atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à
mplementação das estratégias objeto deste Plano.
Parágrafo único. Será criada uma comissão da Secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a sociedade civil e o poder público, de
articulação e cooperação com a União, o Governo do Estado de São Paulo,
Municípios limítrofes e outras entidades visando ao melhor resultado na consecução
deste Plano.
Art. 92 O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os
orçamentos anuais de Franco da Rocha/SP serão formulados de maneira a
assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes,
metas e estratégias deste PIanMEAL.
Art. 10. Será realizado o Diagnóstico Municipal do Esporte
cada 5 (choco) s:icc.
Art
. As despesas decorrentes com a execuçao desta lei
complementar correrão a conta de dotação orçamentária própria, suplementadas,
se necessário.
Art. 12. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Municiio de Franco da Rocha, 06 de junho de 2017

FRANCISCO

/2MORAIS
-efefto Municia/

Publicada na Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania da Prefeitura do
Município de Franco da Rocha e cópia afixada no local de costume, na data sUpra.
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ANEXO ÚNICO
Meta 1: democratizar, universalizar, aperfeiçoar e especializar a oferta de atividade
física, lazer, iniciação e aperfeiçoamento esportivo e esporte de alto rendimento nas
instalações esportivas municipais públicas e privadas de Franco da Rocha/SP, pelo
emprego de profissionais licenciados/as plenos ou bacharéis em Educação Física.
Estratégias:
A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Franco da
Rocha/SP, em articulação e colaboração com o Governo do Estado de São Paulo e
com a União, deverá, até o final do 2 (segundo) ano de vigência deste PIanMEAL,
elaborar e encaminhar ao Conselho Municipal de Esporte, precedida de consulta
pública, proposta de objetivos das intervenções em esporte, lazer e atividade física
nos polos poliesportivos, em conformidade com as necessidades, expectativas
capacidades do público atendido.
Assegurar que nos polos esportivos sejam oferecidas atividades diversificadas, com
o mínimo de 8 (oito) modalidades esportivas e/ou atividade física, com vistas à
ampliação das vivências, do gestual e do acervo motor.
Investir em capacitação dos profissionais que atuem na Secretaria Adjunta de
Esporte e Lazer através de cursos de conhecimentos gerais e específicos, oficinas,
workshops, treinamentos, simpósios e outros eventos oferecidos pelo município,
universidades e entidades públicas ou privadas.
mplantar redes de atendimento integradas, com a finalidade de inserir os alunos e
stietas em programas de transferência de renda dos governos Federal, Estadual e
Municipal, incluindo as redes públicas de ensino, as redes de esporte, saúde,
cultura e assistência social, como também as atividades de educação física
(Sistema S, lES, ONGs, Clubes, Conselho Tutelar, CMDCA etc.).
Garantir que todos os alunos das atividades da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer em idade escolar estejam matriculados em rede regular de ensino, com
frequência comprovada, com o objetivo de atenuar a evasão escolar.
Formar turmas de treinamento esportivo separadas por faixa etária, respeitando a
individualidade biológica e possíveis dificuldades dos alunos, propondo a melhora
do acervo e desenvolvimento motor e biopsicossocial, da lateralidade, raciocínio,
acuidade visual, visando o respeito e evolução gradativa na modalidade esportiva.
Propor a inserção no esporte adaptado à criança (mini-vôlei, mini-handebol,
basquetebol com tabela em altura inferior, futsal com espaço e baliza reduzidQs,
&
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conforme regra da Federação Paulista de Futsal) a partir dos 6 (seis) anos, exceto
as modalidades de lutas e dança podendo iniciar-se em idade inferior, priorizando a
ludicidade, a individualidade biológica, a evolução gradativa do acervo motor da
criança, evitando que a competitividade implique em especialização precoce.
Adquirir materiais específicos para a iniciação esportiva, como mini-vôlei, mmihandebol, entre outras.
Garantir a contratação de profissionais especializados nas modalidades espoftvas
que sejam olímpicas, não olímpicas e atividade física voltada para a prevenção e
atamento coadjuvante de doenças hipocinéticas, atividade física e desporto para
pessoas com deflcência.
mpntar fcsvas esportivos a cada 2 (dois) anos, integrando aunos das escolas
de esporte e escolas municipais.
Em conjunto com o Poder Executivo Municipal, trazer para Franco da Rocha uma
Faculdade e/ou Universidade que contemple o Curso de Educação Física
Bacharelado e Licenciatura, bem como, cursos de Extensão Universitária Lato
Senso nas disciplinas do curso até 2024.
Meta 2: Instituir, em até 1 (um) ano após a publicação desta lei, o Plano Municipal
da Vida Saudável e lnclusividade Esportiva, pela gestão compartilhada de projetos
e instalações sob controle dos entes públicos e privados das áreas de esporte,
educação, cultura, saúde, assistência social e lazer de Franco da Rocha/SP.
Esixa.ég as:
.2:. Rea!izcr aé 2OI2/20i7 um Semináro Recional do Plano Municipal de Esporte
ilara Todas as Pessoas Durante Toda a Vida - com base na construção de cenários
prospectivos para os horizontes temporais 2020, 2024 e 2026 e bases históricas de
2008 a 2016.
2.2. Criar, em até 10 (dez) anos de publicação do PIanMEAL 2017/2026, Fundo,
Ação e Programa orçamentários com aportes dos Ministérios do Esporte, Educação,
Cultura e Saúde, vinculados aos Planos Municipais de Educação, Cultura, Esporte e
de Saúde e o Fundo Municipal do Esporte, visando à promoção da prática e da
cultura do Esporte. Atividade Física e Lazer para toda a vida.
2.3. Garantir a implantação de academias ao ar livre em 30% (trinta por cento) dos
bairros da cidade até 2028.
2.4. Aplicar 3% (três por cento) do orçamento público destinado às políticas púbiice
de esporte e lazer nas seguintes implementações:
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2.4.1. Estruturar, em até 1 (um) ano após a aprovação do PIanMEAL 201712026 o
Programa Municipal de Esporte e Lazer para e com os/as idosos/as;
2.4.2. Estruturar, em até 6 (seis) meses após a aprovação deste PIanMEAL os
Jogos Escolares Municipais Inclusivos.
2.5. Propor projetos intersetoriais com as Secretarias de Assistência Social e de
Saúde para, até o final do 42 (quarto) ano de vigência deste PIanMEAL, ofertar nos
polos dos CRAS e nas Unidades Básicas de Saúde, as modalidades de ginástica,
Sep, Zumba, Pilates, Yoga e outras atividades físicas voltadas para a prevenção de
doenças, dividindo o público em grupos específicos de diabetes, hipertensão,
obesidade, artrite, artrose e demais doenças decorrentes do sedentarismo com alta
pevalência no município.
2.6. Elaborar em conjunto com a Secretaria Municipal de Comunicação, até o final
do 1 (primeiro) ano de vigência deste PIanMEAL, cartilhas, sob a coordenação
especialistas, com orientações sobre práticas de atividade física, prioritariarnente,
em suportes comunicacionais digitais como os telefones celulares, tabletes e
similares com o uso de softwares livres.
2.7. Realizar, a partir da publicação do PIanMEAL, no mínimo 8 (oito) ações anuais
entre os idosos/as do município, com atividades de interação social, lazer, fomento
à atividade física, com o objetivo de aumentar a autonomia, independência e
qualidade de vida do público da Terceira Idade, sempre respeitando a
individualidade biológica e as possíveis limitações dos participantes.
.

7.1. Proporcionaraos profissionais de Educação Física recursos preparatórios
Dara atuação junto a esse público.
Meta 3: Estruturar Franco da Rocha/SP como possível potência esportiva regional
até 2020 e estadual até 2026 em pelo menos 2 (duas) modalidades esportivas
olímpicas coletivas e uma individual paralímpica.
Estratégias:
3.1. Maximizar o uso da infraestrutura instalada, equipando os centros esportivos
existentes para o desenvolvimento e treinamento de diversas modalidades
esportivas até 2020, com investimento e valorização das categorias de base,
aperfeiçoamento e competição, de modo a assegurar a consolidação e o
crescimento gradativo da criança na modalidade afim.
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3.2. Assegurar a participação em campeonatos das Federações, Associações e
Ligas do Estado de São Paulo em, no mínimo, 6 (seis) modalidades até o ano de
2019, em parceria com a iniciativa privada no fomento das modalidades.
3.3. Proporcionar a inserção gradativa de grande parte das categorias de base das
modalidades esportivas da Secretaria Adjunta de Esportes nos Campeonatos
Estaduais até 2020.'
3.4. Criar o Plano Municipal de Gestão de Instalações Esportivas, sob coordenação
do Conselho Municipal de Esporte e da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, no
prazo de 2 (SoJa) anos após a pubcação deste PIanMEAL 2017/2026.
3.5. negrar o CJE (Centro de iniciação ao Esporte) de Franco da Rocha/SP na
cadeia de serviços da Rede Nacional de Treinamento do Ministério do Esporte e
qualificar a oferta de iniciação e treinamento ao esporte de alto rendimento em
consonância com as diretrizes das Federações Estaduais, Confederações e
Comitês Nacionais de Esportes Olímpicos e Paralímpicos.
3.6. Organizar cadastro de talentos esportivos a partir dos testes de prospecção
desenvolvidos pelo PROESP-BR e sistemas de coletas aplicados pelas entidades
nacionais de organização esportiva.
3.7. Garantir a realização de no mínimo (1) uma competição escolar anual nas
faixas etárias de 12 a 14 anos ou de 15 a 17 anos em âmbito municipa[
contemplando ao menos 6 (seis) modalidades esportivas masculino e feminino.
3.3. Realizar até o final de 2018 um estudo junto à Secretaria de Saúde, Unidade de
. Saúde Mental e outras entidades municipais voltadas ao atendimento de pessoas
com deficiência, que subsidie a seleção e implantação de ao menos 1 (uma)
modalidade paralímpica, em consonância com as capacidades e necessidades da
população.
3.9. Propor, em convênio com os Ministérios do Esporte e da Educação, a
construção de quadras em bairros ainda não contemplados com equipamentos
esportivos.
3.10. Implantar, até o final de 2019, escolinhas de modalidades paralímpicas e
contratar profissionais especializados nesses desportos.
3.11. Propor, com o apoio do Ministério do Esporte, a construção no Centro de
Iniciação ao Esporte "Sensei Juarez de Jesus", de um novo equipamento aquát!cc
com aquecimento e adaptado às pessoas com deficiência, até o ano de 2024.
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3.12. Assegurar o aquecimento das piscinas públicas do Parque Linear de Franco
da Rocha/SP até o ano de 2020.
3.13. Construir uma arena de Ginásticas Olímpicas (Rítmica, Artística, Estética,
Acrobática, Aeróbica e Trampolim Acrobático), com o apoio dos Ministérios do
Esporte e Educação, até 2026, elaborando projetos de implantação, gestão e
manutenção, que contemplem equipamentos, aparelhos e profissionais habilitados
nas modalidades.

•

Meta 4: Assegurar que ao menos 1 (um) atleta do município, dentro das
modalidades de lutas, alcance o nível nacicnal, mundial e/ou olímpico até o ano de
2 03 2.
Estratéqias:
4.1. Propor projetos intersetoais Educação-Esporte, tendo por objetivo a inclusàL
das artes marciais como componente extracurricular dentro da Educação Básca até
o ano de 2020.
4.2. Construir um Centro de Treinamento (CT) de Lutas até o ano de 2026 para
atendimento dos atletas que se destaquem nos pólos esportivos.
4.3. Garantir o mínimo de 3 modalidades de lutas em todos os pólos da Secretaria
Adjunta de esportes e Lazer até o ano de 2018.
4.4. Incluir a modalidade de Luta Olímpica no quadro de atividades ofertadas pela
Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer até o final de 2.018.
4.5. Garantir que 2.000 (duas mil) pessoas estejam inseridas em alguma
modalidade de lutas por intermédio da Secretaria Adjunta de Esportes de Franco da
Rocha até 2020.
4.6. Assegurar a participação de atletas em Campeonatos das Federações ac
Estado de São Paulo em 2 modalidades de lutas até o ano de 2019.
Meta 5: Ampliar o investimento público em esporte de forma a atingir, no mínimo, o
patamar de 1% (um por cento) do orçamento do município no 52 ano de vigência
desta lei e, no mínimo, o equivalente a 1,5% (dois por cento) do orçamento do
município no final do decênio, podendo chegar a 2% (dois por cento) com a
complementação oriunda de investimento privado.
Estratégias:

í
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5.1. Definir critérios para distribuição dos recursos dirigidos ao desenvolvimento do
esporte e da educação física ao longo da vida, no decênio de vigência deste
PIanMEAL, que considerem a equalização das oportunidades esportivas, a
vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema
municipal de esporte, a serem pactuados entre o Conselho Municipal de Esporte e a
Secretaria Municipal da Fazenda.
5.2. Discutir projetos de lei da Câmara Municipal de Franco da Rocha que venham,
eventualmente, destinar recursos para o departamento de Esporte de Franco da
Rocha.
5.3. Explorar os espaços do Parque Linear "Benedito Bueno de Morais" com a
finalidade de obter recursos financeiros através de licitação para áreas comerciais e
propaganda, com 10% (dez por cento) da arrecadação destinada para o Fundo
Municipal de Esportes.
5.4. Apresentar projeto de lei para a criação de cantinas nos polos esportivos, com a
geração de renda a ser revertida para o Fundo Municipal de Esportes.
5.5. Reservar 5 (cinco) horários de uso do Campo Municipal de Futebol para
estabelecer convênios com instituições que fomentem as modalidades esportivas
oferecidas pela Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer.
5.6. Propor regimento interno que regulamente o pagamento de taxas para o uso c
todos os equipamentos esportivos com renda revertida para o Fundo Municipal de
Esportes.

o

fi.7. Buscar recursos da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal.
Meta 6: Criar, organizar e estruturar a Secretaria de Esporte, Lazer e Atividade
Física até 2020.
Estratégias:
6.1. Ampliar o quadro de funcionários do departamento através de:
6.1.1. Abertura e ampliação de vagas de concurso público para contratação de
Técnico Esportivo e Técnico de Treinamento Físico até 2018.
6.2. Limitar a 5 (cinco) o número de funcionários comissionados lotados na
Secretaria, com a garantia de provimento por profissionais habilitados e..
Administração, Gestão Pública e/ou Gestão e Intervenção em Esporte, Lazer e
Atividáde Física.
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6.3. Investir, anualmente e de maneira obrigatória, 7% (sete por cento) do
orçamento do esporte em material esportivo a partir do ano de 2018.
6.4. Investir 3% (três por cento) do orçamento anual do Esporte a cada 2 (dois) anos
em renovação de bens permanentes a partir de 2017.
6.5. Criação de um amplo almoxarifado central do departamento de esportes para
armazenamento, conservação e distribuição de materiais.

.
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