MANUAL DE
INSTRUÇÕES

O

PRÓ- ESPORTE

RS LIE
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APRESENTAÇÃO
O PRÓ-ESPORTE RS é o Programa de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio
Grande do Sul, instituído pela Lei nº 13.924/2012 e regulamentado pelo
Decreto nº 55.534/2020, o qual disponibiliza como um de seus mecanismos
de fomento a Lei de Incentivo ao Esporte - LIE.
A LIE visa a promover a aplicação de recursos, incentivando o patrocínio de
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, em projetos desportivos ou
paradesportivos aprovados.

Os projetos devem ser apresentados diretamente na plataforma eletrônica
do PRÓ-ESPORTE RS, na página www.proesporte.rs.gov.br, e deverão ser
classificados em apenas uma das linhas de financiamento disponíveis,
considerando as manifestações previstas no artigo 3º da Lei Federal nº
9.615/1998.
Este manual foi elaborado com o intuito de auxiliar o Proponente na
inscrição de seu projeto junto à LIE, indicando a forma de apresentação,
tramitação e os pontos principais e obrigatórios de preenchimento,
lembrando que as possíveis dúvidas podem ser sanadas junto à equipe
técnica do Programa através do e- mail proesporte@esporte.rs.gov.br .
Além das informações constantes neste manual, deverá ser observada
atentamente a legislação vigente.
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Passo 1: Acessar página do PRÓ-ESPORTE RS, www.proesporte.rs.gov.br,
clicar no Espaço do Proponente (vide manual do CEP), entrar na ABA
"LIE" e clicar em "Novo Projeto".

Passo2: IdentificaçãodoProjeto - informar o título, selecionar a
manifestação e linhade financiamento.
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O proponente deverápreencher:
a) TÍTULO: indicar o nome do projeto, de formacoerente como objeto a
que se destina.
b)SITE: Caso possua, indicar a página eletrônicadoprojeto ouda pessoa
jurídica.
c) SÍNTESE: Descrever, resumidamente, aque se propõe o projeto.

O proponente deveráselecionar:
a) MANIFESTAÇÃO: selecionar apenas uma, em conformidade como Art.
3º da Lei Federal nº9.615/1998.
b)LINHA DE FINANCIAMENTO:classificar apenas umadas linhas
previstas noArt. 6ºda Instrução NormativaSEL nº 01/2022.
c) MODALIDADE ESPORTIVA: indicar amodalidade esportivaaque se
refereo projeto (esportepraticado noâmbitodo mesmo). Clicar AQUI para
adicionar
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Passo 3: Indicar quantas modalidades esportivas e municípios serão
necessários para a execução do projeto. Ambos poderão ser excluídos,
clicando nas "lixeiras vermelhas"(encontram-senoladodireitodatela).
Clicar AQUI para adicionar

Preste
atenção!
Somente os municípios selecionados na primeira ABA
estarãodisponíveis naplanilhade execuçãofísica.

Pararealizar qualquer alteraçãode município emfase posterior, o
PROPONENTEdeveráretornar aopasso3.
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Passo 4: Conforme previsto na Instrução Normativa SEL nº 01/2022, os
documentos abaixo devem ser, obrigatoriamente, anexados junto ao
projeto:
FORMULÁRIO PADRÃO (ANEXO II): modelo disponível para
preenchimento na página do Programa. Acessar a ABA Pró-esporte RS e
clicar em "ANEXOS AOS PROJETOS LIE".
CARTA DE ANUÊNCIA (ANEXO IV) dos profissionais de contabilidade, de
educação física, do responsável pelo projeto (se terceirizado) e
profissionais nominados naficha técnica.

Importante:Apenas o "Formulário Padrão- anexo II" tem local específico
para ser anexado. Clicar em"escolher arquivo"e anexar oformulário.
Os demais documentos devem ser anexados no campo "Anexos aos
Projetos LIE" e, após anexados, estarão disponíveis abaixo do campo
verde (em lista). Para exclusão de documento, basta clicar na "lixeira
vermelha".
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Passo5: Clicar em "SALVAR PROJETO"paraque sejamdisponibilizadas as
abas "FÍSICO"e "FINANCEIRO".

Passo 6: Acessar a aba "FÍSICO". A Execução Física é para descrição em
etapas de todas as ações necessárias para a realização e execução do
objeto do projeto.

selecionar o tipo

O "OBJETO"deverápermanecer sempre omesmopois seráaindicação
principal de referênciadoprojeto.
Quantoao "TIPO DE AÇÃO":
a) "Evento":Ações esportivas doobjetodoprojeto.Exemplo:
campeonato, torneio, etapa, jogos, partidas;
b) "Outros":Indicadopara o que não pode ser usadono tipo evento.
Exemplo:treinamento, montagem, estrutura, serviço;
c) "Pessoa":Indicado quando a ação for referênciaespecíficaàs pessoas
atendidas.
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Passo6: Após finalizar os itens anteriores, continuar opreenchimento de
todos os campos restantes.

Campos restantes:
a) Descrição:escrever aque se refere àaçãoda execução física;
b) Datainício: marcoinicial (dia, mês e ano) da execução daação;
c) Datafim: marco final (dia, mês e ano) da execução daação;
d) Quantidade:referente aotipode ação;
e) Local: endereço completo de realizaçãodaação;
f)Estado:indicar o estadodafederaçãoonde realizaráaação;
g)Município:indicar o município (somente dentre os selecionados no
passo3) de realizaçãodaação.
h) Justificativa:breve resumoespecífico daação;
i)Comprovações:formas de comprovar a realização daação: fotos,
notícias, links, vídeos, entre outros.
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Passo7: Após preencher os itens anteriores, clicar nobotão"SALVAR".
Serágerado um itemde execuçãofísica.
A execução físicaapareceráemformade tabelacom todos os itens
lançados.

Para exclusão do itemda execução física bastaclicar na lixeira vermelha.
Passo 8: Acessar aABA "FINANCEIRO"

A Execução Financeira serve para informar todas as despesas previstas
para a realização e execução do objeto do projeto (as mesmas despesas
devem constar no FORMULÁRIO PADRÃO (Anexo II) no item
Metodologia). Acessar GRUPO DESPESA paraselecionar otipo.

selecionar ítem
As despesas deverãoobedecer aoregramento daInstruçãoNormativa
SEL nº 01/2022.
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Passo 9: Acessar RUBRICA. Todas as rubricas de despesa deverão estar de
acordo com as ações que serão realizadas, conforme indicadas na
execução físicado projeto.

Passo10: Acessar FONTE. A fonte diz respeito aorecursocomque será
paga a despesa.
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Passo11: Preencher todos os outros campos.

Descrição (nome) da despesa
Fornecedor da despesa Registro do fornecedor
Quantidade da despesa que será adquirida

Unidade de medida da despesa
Número de vezes por período que a despesa se repete

Preço unitário da despesa

Após preenchimento, clicar emSALVAR.
A Execução Financeira aparecerá emformato de tabelacom todos os itens
lançados nos campos.
Para exclusão de qualquer item de execução financeira, basta clicar na
lixeira vermelha.

IMPORTANTE: No caso de indefinição do fornecedor, deverá ser
preenchido no campo NOME a expressão "A DEFINIR" e no campo
CNPJ/CPF preencher com o "numeral 9" .
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Passo12:Clicar em "ENVIAR PROJETO"e o mesmoserá
cadastrado.

Importante:
Atentar para os percentuais limites das despesas dos
grupos de "DIVULGAÇÃO" e "ADMINISTRATIVO".
b) Atentar parao limite máximode percentual por fornecedor.

Observações:
Para realizar e confirmar qualquer atualização, o Proponente deverá
clicar sempre nobotão "SALVAR PROJETO".
Para atualizar as páginas do site www.proesporte.rs.gov.br , clicar no
tecladodo computador "Ctrl + F5".
Os projetos cadastrados serãodistribuídos aos analistas doPRÓESPORTE RS LIE, iniciandoa tramitaçãopara posterior aprovação.

Atualizado em
15/07/2022

proesporte@esporte.rs.gov.br
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