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Altera a Lei nº 11.550, de 03 de novembro de
2021, que dispõe sobre a criação do Programa
Mato Grosso Série A, e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       Art. 1 – Fica instituído o programa série A com o objetivo de patrocinar as equipes do futebol profissional
mato-grossense que disputem as séries A, B, C e D, no gênero masculino, e A1, A2 e A3, no gênero
feminino, do campeonato brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol.

         § 1º - O programa Mato Grosso série A tem por finalidade:

Incentivar a maior profissionalização das equipes de futebol de Mato Grosso;I.
oferecer melhores condições para acesso às principais divisões do futebol brasileiro, feminino eII.
masculino;
promover os meios para que as equipes se mantenham nas séries, A, B, C e D do CampeonatoIII.
Brasileiro organizado pela CBF.
fortalecer o futebol profissional mato-grossense;IV.
difundir as potencialidades do Estado de Mato Grosso, por meio da imagem da entidade patrocinadaV.
junto ao público e aos canais de mídia.

         § 2º - No caso em que não houver equipes do futebol profissional mato-grossense que disputem as
séries A, B, C e D, no masculino, e A1, A2 e A3, no feminino, será observada a regra estabelecida no art. 4º
desta lei.

         Art. 2º - O programa Mato Grosso série A contemplará medidas de apoio ao futebol profissional às
equipes profissionais que estejam disputando ou que venham a disputar as séries A, B, C e D do
campeonato brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, nas modalidades masculina e
feminina, mediante:

Estabelecimento de parcerias entre a Administração Estadual e as equipes profissionais mato-grossenses,I.
com cessão gratuita ou onerosa de bens móveis e imóveis;
concessão de incentivo financeiro, por meio de patrocínio, a ser formalizado por contrato firmadoII.
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diretamente com empresas ou associações que representem as equipes profissionais que se enquadrem
no art. 1º desta lei.

§ 1º - O incentivo mencionado no inciso II deste artigo será fixado pela Secretaria de Estado de
Cultura, Esporte e Lazer – SECEL de acordo com a categoria do campeonato estabelecido no art. 1º
desta lei, respeitando as previsões orçamentárias anuais e será concedido para cada equipe que
disputar o respectivo campeonato, podendo ser renovado anualmente.

§ 2º - Como condição para recebimento do incentivo de que trata o inciso II deste artigo, as equipes
profissionais mato-grossenses deverão, entre outras condições previstas em contrato, divulgar, de
forma associada à sua imagem, as potencialidades turísticas, econômicas e ambientais do Estado de
Mato Grosso.

Art. 3º - A SECEL será responsável pelo planejamento, administração, direção e execução das
atividades do programa.

Art. 4º - Fica a SECEL autorizada a firmar contrato de patrocínio, de forma direta, com as pessoas
jurídicas representantes das equipes profissionais masculinas, que estejam disputando as séries A, B,
C e D, e femininas nas séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro, organizado pela CBF, nos
valores de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil Reais), para clube na série A e A1, R$
2.000.000,00 (dois milhões de Reais), para clube na série B e A2, R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil Reais), para clube na série C e A3, e R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais) para
clube na série D.

Art.5º - As despesas para o cumprimento desta lei correrão à conta do orçamento da SECEL, que
poderá ser suplementado em caso de comprovada necessidade.

Art. 6º - O poder executivo regulamentará a presente lei.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

 

 

JUSTIFICATIVA

Quando da aprovação da presente Lei não atentamos para o fato de o futebol feminino, cujo
crescimento e reconhecimento, inclusive levando a FIFA a propor os mesmos valores para
pagamento de atletas femininas e masculinos, bem como iguais valores nas cotas de patrocínio, é
que devemos, considerando-se estarmos a comemorar o Mês da Mulher, promover a devida
correção do texto legal incluindo as equipes de futebol feminino.  

O esporte é um dos mais importantes aspectos para o desenvolvimento de uma nação, razão pela
qual a Constituição do Estado de Mato Grosso destaca, em vários artigos, a necessidade de
incentivar a prática desportiva tanto do ponto de vista da infraestrutura quanto de apoio financeiro.

Nossa Constituição definiu que, pelo menos, 6,5% da Receita Corrente Liquida sejam investidos no
esporte.
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O Poder Legislativo aprovou mensagem do Poder Executivo, Lei nº 11.550, de 03 de     novembro de 2021,
que institui o Programa Mato Grosso Série A com o objetivo de patrocinar as equipes de futebol
profissional mato-grossense que disputem as séries A e B do Campeonato Brasileiro organizado pela
Confederação Brasileira de Futebol - CBF.

 

O presente Projeto de Lei visa alterar a Lei nº 11.550/2021 para atender as equipes de futebol que disputem
as demais séries dos Campeonatos Nacionais promovido pela Confederação Brasileira de Futebol, quais
sejam as séries B, C, e E, além da A já atendida pela Lei em comento, estendendo o patrocínio também ao
futebol feminino.

 

           Assim, Nobres Pares, solicito o essencial apoio a este Projeto de Lei que visa estender o apoio
financeiro a todas as equipes de futebol que participem de torneios oficiais providos pela CBF.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Março de 2022

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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