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DESPACHO

Autos do processo nº SCC 18459/2020
Autógrafo do PL nº 119/2019

Sanciono o autógrafo do Projeto de Lei nº 119/2019, que “Dispõe sobre o benefício de
isenção de inscrição em programas ou eventos esportivos para atletas voluntários no Estado de
Santa Catarina”.
Florianópolis, 4 de janeiro de 2021.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

Despacho de sanção PL_119_19

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC 401, nº 4.600, km 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis - SC
Fone: (48) 3665-2000

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA em 04/01/2021 às 20:26:59, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00018459/2020 e o código 7N0X5CP2.
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LEI Nº 18.059, DE 4 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre o benefício de isenção de inscrição em programas
ou eventos esportivos para atletas voluntários no Estado de
Santa Catarina.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a
Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica assegurada ao atleta voluntário na condição de atleta
de apoio à atleta cadeirante, a isenção do pagamento de inscrição em programas ou
eventos esportivos realizados no Estado de Santa Catarina.
§ 1º Para efeitos desta Lei considera-se:
I – atleta cadeirante: a pessoa que tem impedimentos de longo
prazo, de natureza física, mental ou sensorial, nunca andou ou que perdeu os movimentos
das pernas, e que necessita de apoio de terceiro para participar de um programa ou evento
esportivo sobre um equipamento adaptado para a prática esportiva, empurrado, puxado ou
conduzido por um atleta voluntário;
II – atleta voluntário: a pessoa que participa do programa ou
evento esportivo, voluntariamente, empurrando, puxando ou conduzindo um atleta
cadeirante impossibilitado de andar, correr, nadar ou pedalar que vai sentado ou deitado
em um equipamento adaptado para a prática esportiva;
III – evento esportivo: ação pontual de caráter esportivo, com
duração determinada, com objetivo específico, que propicie a inserção, integração da
pessoa com deficiência;
IV – programa esportivo: conjunto articulado de projetos
esportivos e outras ações de extensão (cursos, eventos, pesquisa), de ação continuada,
que propiciem a inserção e integração da pessoa com deficiência.
§ 2º O benefício previsto no caput deste artigo, não se aplica ao
valor dos serviços adicionais eventualmente oferecidos pelos programas ou eventos
esportivos.
Art. 2º Fica vedada a cobrança de valores de inscrição
diferenciados e taxas adicionais referentes à participação do atleta cadeirante.
Art. 3º O benefício de que trata esta Lei é pessoal e intransferível.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 4 de janeiro de 2021.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

18059_MSG_598

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA em 04/01/2021 às 20:27:18, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00018459/2020 e o código I3P0J1O3.
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MENSAGEM Nº 598

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO

Tenho a honra de comunicar a Vossas Excelências que
sancionei o autógrafo do projeto de lei que “Dispõe sobre o benefício de isenção de
inscrição em programas ou eventos esportivos para atletas voluntários no Estado de Santa
Catarina”.
Para arquivo da Assembleia Legislativa, restituo, nesta
oportunidade, cópia do autógrafo do texto que se converteu na Lei nº 18.059.
Florianópolis, 4 de janeiro de 2021.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

msl_PL_119_19

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA em 04/01/2021 às 20:27:23, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00018459/2020 e o código TEK04E30.
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Ofício nº 004/CC-DIAL-GEMAT

Florianópolis, 4 de janeiro de 2021.
Referência: Mensagem nº 598

Senhor 1º Secretário,

Encaminho a essa Secretaria a mensagem do senhor Governador do Estado, acima
referenciada, pela qual restitui cópia de autógrafo sancionado e da respectiva Lei.

Respeitosamente,

Daniel Cardoso
Diretor de Assuntos Legislativos*

Excelentíssimo Senhor
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
1º Secretário da Assembleia Legislativa
Nesta

*Portaria nº 040/2020 - DOE 21.416
Delegação de competência
Ofício nº 004 enc. ALESC

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC 401, nº 4.600, km 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3665-2113 e-mail: gemat@casacivil.sc.gov.br

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DANIEL CARDOSO em 04/01/2021 às 19:36:55, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00018459/2020 e o código S4C8K7U0.
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