MINAS OLÍMPICA INCENTIVO AO ESPORTE
Passo a Passo para envio Solicitação de
Prorrogação do Prazo de Captação de Recursos

Todos os projetos esportivos aprovados no Minas Olímpica Incentivo ao Esporte apresentam
um prazo para captação de recursos que poderá ser verificado junto à Certidão de
Aprovação (CA).
 Para os projetos aprovados no Edital 2014, a Certidão de Aprovação (CA) apresenta o
seguinte formato e o prazo final para captação pode ser localizado na parte inferior à
esquerda do documento, como indica a seta na imagem abaixo.

 Já os projetos protocolados no Edital de nº 01/2015 possuem a Certidão de Aprovação
com o formato do modelo abaixo e o prazo de final para a captação de recursos pode ser
localizado na parte inferior à direita do documento.

COMO FAÇO PARA ENVIAR A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DE CAPTAÇÃO?
1º Passo:
Observar o prazo para envio da solicitação do prorrogação da captação

Os Editais nº 01/2014 e nº 01/2015 dispõem no subitem 9.2.1 que “o prazo para captação de
recursos será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação
do Executor, até 30(trinta) dias antes do término da vigência expressa na Certidão de
Aprovação (CA).”
 Por exemplo: se o projeto tem seu prazo de captação finalizado em 10/05/2016 o executor
terá até dia 10/04/2016 para o envio da solicitação de prorrogação.

Atenção
Executor, esteja sempre atento as determinações dos Editais, Resoluções e ao Decreto que
regem o programa Minas Olímpica Incentivo ao Esporte.

2º Passo:
Preencher a solicitação de prorrogação do prazo de captação, que apresenta o formato
modelo abaixo, disponível no link:
http://incentivo.esportes.mg.gov.br/documentos/formularios-e-modelos/
REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETO ESPORTIVO
Eu, Executor, venho requerer a prorrogação do prazo de captação de recursos para o Projeto Esportivo abaixo discriminado aprovado nos termos do Decreto 46.308/2013:
1.Dados do Executor
Razão Social:

CNPJ:

Endereço Sede:

E-mail:

Representante Legal:

CPF:

2. Dados Projeto Esportivo

Nome:

Nº da C.A:

Declaração
Declaro que as informações descritas neste requerimento são verdadeiras, estando ciente de que somente poderão ser movimentados os recursos da conta e iniciada a execução do projeto esportivo, após a
autorização da SETES, mediante comprovação de no mínimo 20%(vinte por cento) do valor captado na conta do projeto esportivo, por meio de depósito bancário identificado.
Nestes termos, peço deferimento.
_____________, aos ___________ de __________ de ________.
___________________________________
Representante Legal do Executor

3º Passo:
Enviar a Solicitação de prorrogação do prazo para captação de recursos para o e-mail:
incentivo@esportes.mg.gov.br
Observação: não é necessário o envio do documento em meio físico à Secretaria.

Em caso de dúvidas, favor enviar e-mail para
incentivo@esportes.mg.gov.br

