
CARUARU
LEI N° 6.152, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

Altera a Lei n° 6.034, de 04 de maio de
2018, que instituiu a política de
incentivo aos atletas, denominada Bolsa-
Atleta, no âmbito do Município de
Caruaru, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO: Faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. r A Lei Municipal n° 6.034, de 04 de maio de 2018, que instituiu a política de
incentivo aos atletas, denominada Bolsa-Atleta, no âmbito do Município de Caruaru, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art.r ...

§r ...
I - Atleta Estudantil, destinada aos estudantes que tenham conquistado medalha
de ouro, prata ou bronze nos Jogos Escolares da Juventude, Paralimpiadas
Escolares e Jogos Universitários Brasileiros, conforme critérios estabelecidos
em regulamento; (NR)
11 - Atleta Regional, destinada aos atletas/Paratletas que tenham conquistado
medalhas nas principais competições regionais, conforme critérios definidos em
regulamento; (NR)
111 - Atleta Nacional "A ", destinada aos atletas/Paratletas que tenham
conquistado medalha de ouro em competição esportiva de âmbito nacional ou
que tenha obtido, nas competições esportivas de âmbito nacional realizada em
etapas, o título de campeão nacional, ao final da temporada, na principal
divisão da modalidade, referendada pela respectiva Confederação, conforme
critérios definidos em regulamento; (NR)
IV - Atleta Nacional "B ", destinada aos atletas/Paratletas que tenham
conquistado medalha de prata ou bronze em competição esportiva de âmbito
nacional ou que tenha obtido, nas competições esportivas de âmbito nacional
realizada em etapas, a segunda ou terceira colocação nacional, ao final da
temporada, na principal divisão da modalidade, referendada pela respectiva
Confederação, conforme critérios definidos em regulamento; (NR)
V - Atleta Internacional "A", destinada aos atletas/Paratletas que tenham
conquistado medalhas em Campeonatos Mundiais, Jogos Universitários
Mundiais (Universiade), jogos Parapanamericanos ou que tenha obtido nos
Campeonatos Mundiais realizados em etapas, o título de campeão, vicecampeão
ou terceiro lugar ao final da temporada, na principal divisão da modalidade,
referendada pela respectiva Confederação, conforme critérios definidos em
regulamento; (redação alterada pela Emenda Modificativa n° 300 de 2018)
VI - Atleta Internacional "B ", destinada a atletas/Paratletas que tenham
conquistado medalhas em Campeonatos PanAmericanos/Parapanamericanos ou
Sul-Americanos ou que tenha obtido nos Campeonatos Pan-Americanos ou Sul-
americanos realizados em etapas, o título de campeão, vice-c
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terceiro lugar, ao final da temporada, na principal divisão da modalidade,
referendada pela respectiva Confederação, conforme critérios definidos em
regulamento; (redação alterada pela Emenda Modificativa n° 300 de 2018)
VII - Atleta Olímpico/Paralímpico, destinada aos atletas que tenham
participado de Jogos Olímpicos ou Paralímpicos ou Parapanamericanos
devidamente comprovado pelo Comitê Olímpico do Brasil ou Comitê
Paralímpico Brasileiro, conforme critérios definidos em regulamento. (redação
alterada pela Emenda Modificativa n° 300 de 2018)

§ 5° O atleta/Paratleta deverá estar enquadrado em apenas uma categoria da
Bolsa Atleta Municipal. (NR)

§ 6° O valor recebido pelo atleta/Paratleta beneficiado com a Bolsa-Atleta
deverá ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, educação, assistência
médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamento,
suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamento e
competições, aquisição de material esportivo, vestimenta e pagamento de
mensalidade de academia de ginástica credenciada pelo Conselho Regional de
Educação Física. (NR)

Art. 3° ...
I - possuir idade mínima de 13 (treze) anos completos ou a completar, no ano de
solicitação do beneficio; (NR)
11 - a concessão do incentivo para os atletas/paratletas da categoria estudantil
observará o disposto no § 3° do art. 1° desta Lei, de forma que a idade limite
inicial da categoria máster, por modalidade esportiva, segue o critério das
respectivas Confederações Nacionais, bem como da comprovação de estar
regularmente matriculado em instituição de ensino público; (NR)

Art. 4° A Bolsa Atleta será concedida mensalmente pelo prazo de até 01 (um) ano.
(NR)"

Art. 2° A bolsa atleta também poderá ser estendida aos atletas-guia e aos auxiliares dos
atletas que competem e treinam junto com os atletas paraolímpicos com deficiência visual,
das categorias TIl e TI2; e da bocha, Classe BC3, que tenham sido contemplados no
Programa, desde que atendidos os demais critérios estabelecidos na legislação municipal
pertinente à matéria.

Art. 3° Os beneficiários da bolsa atleta, qualificados para competições internacionais
reconhecidas por suas confederações desportivas e/ou comitê olímpico nacional, poderão
receber ajuda de custo para complementação de despesas necessárias a sua participação na
referida competição. ~
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Parágrafo único. A ajuda de custo que fala o caput deste artigo dependerá de

disponibilidade orçamentária e fmanceira da secretaria gestora do incentivo.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaim, 21 de dezem o de 2018; 1970 da Independência; 1300 da
República.

o PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI É DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO


