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CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Disposições Gerais
.......................................................................................................................................................
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social
de que trata o art. 201; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
III – sobre a receita de concursos de prognósticos;
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele
equiparar. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
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§ 1º As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à
seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da
União.
§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma
integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo
em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a
cada área a gestão de seus recursos.
§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como
estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.
§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou
expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.
§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado,
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado,
não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b .
§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador
artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de
economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e
farão jus aos benefícios nos termos da lei. (Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão
ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da
utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do
mercado de trabalho. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998 e com
nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 47 de 2005)
§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único
de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de
recursos. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de
que tratam os incisos I, a, e II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei
complementar. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual,
total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a
receita ou o faturamento. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
Seção II
Da Saúde
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.201, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001
Institui o Fundo Nacional de Segurança
Pública - FNSP, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº
2.120-9, de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, para os efeitos do disposto parágrafo único do art. 62, dá Constituição Federal
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça, o Fundo Nacional de
Segurança Pública - FNSP, com o objetivo de apoiar projetos na área de segurança pública e
de prevenção à violência, enquadrados nas diretrizes do plano de segurança pública do
Governo Federal. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 10.746, de 10/10/2003)
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 10.746, de 10/10/2003)
Art. 2º Constituem recursos do FNSP:
I - os consignados na Lei Orçamentária Anual e nos seus créditos adicionais;
II - as doações, auxílios e subvenções de entidades públicas ou privadas;
III - os decorrentes de empréstimo;
IV - as receitas decorrentes das aplicações de seus recursos orçamentários e extraorçamentários, observada a legislação aplicável; e
V - outras receitas.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 11.473, DE 10 DE MAIO DE 2007
Dispõe sobre cooperação federativa no âmbito
da segurança pública e revoga a Lei n° 10.277,
de 10 de setembro de 2001.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A União poderá firmar convênio com os Estados e o Distrito Federal para
executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Art. 2º A cooperação federativa de que trata o art. 1º, para os fins desta Lei,
compreende operações conjuntas, transferências de recursos e desenvolvimento de atividades
de capacitação e qualificação de profissionais, no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança
Pública (Senasp). (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 781, de
23/5/2017, convertida na Lei nº 13.500, de 26/10/2017)
Parágrafo único. As atividades de cooperação federativa têm caráter consensual e
serão desenvolvidas sob a coordenação conjunta da União e do Ente convenente.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 11.345, DE 14 DE SETEMBRO DE 2006
Dispõe sobre a instituição de concurso de
prognóstico destinado ao desenvolvimento da
prática desportiva, a participação de entidades
desportivas da modalidade futebol nesse
concurso e o parcelamento de débitos
tributários e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS; altera as Leis nºs
8.212, de 24 de julho de 1991, e 10.522, de 19
de julho de 2002; e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Federal autorizado a instituir concurso de
prognóstico específico sobre o resultado de sorteio de números ou símbolos regido pelo
Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967.
§ 1º O concurso de prognóstico de que trata o caput deste artigo será autorizado
pelo Ministério da Fazenda e executado pela Caixa Econômica Federal.
§ 2º Poderá participar do concurso de prognóstico a entidade desportiva da
modalidade futebol que, cumulativamente:
I - ceder os direitos de uso de sua denominação, marca, emblema, hino ou de seus
símbolos para divulgação e execução do concurso;
II - elaborar, até o último dia útil do mês de abril de cada ano, independentemente
da forma societária adotada, demonstrações financeiras que separem as atividades do futebol
profissional das atividades recreativas e sociais, na forma definida pela Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, segundo os padrões e critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de
Contabilidade, observado o § 3º deste artigo;
III - atender aos demais requisitos e condições estabelecidos nesta Lei e em
regulamento.
§ 3º As demonstrações financeiras referidas no inciso II do § 2º deste artigo, após
auditadas por auditores independentes, deverão ser divulgadas, por meio eletrônico, em sítio
próprio da entidade desportiva, e publicadas em jornal de grande circulação.
Art. 2º O total dos recursos arrecadados com a realização do concurso de que trata
o art. 1º desta Lei terá exclusivamente a seguinte destinação: (Vide Medida Provisória nº 755,
de 19/12/2016, e Medida Provisória nº 781, de 23/5/2017)
I - 46% (quarenta e seis por cento), para o valor do prêmio;
II - 22% (vinte e dois por cento), para remuneração das entidades desportivas da
modalidade futebol que cederem os direitos de uso de suas denominações, marcas, emblemas,
hinos ou símbolos para divulgação e execução do concurso de prognóstico;
III - 20% (vinte por cento), para o custeio e manutenção do serviço;
IV - 3% (três por cento), para o Ministério do Esporte, para distribuição de:
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a) 2/3 (dois terços), em parcelas iguais, para os órgãos gestores de esportes dos
Estados e do Distrito Federal para aplicação exclusiva e integral em projetos de desporto
educacional desenvolvido no âmbito da educação básica e superior; e
b) 1/3 (um terço) para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos
aprovados pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES; (Alínea com
redação dada pela Lei nº 13.155, de 4/8/2015)
V - 3% (três por cento), para o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN,
instituído pela Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994; (Vide Medida Provisória nº
755, de 19/12/2016, e Medida Provisória nº 781, de 23/5/2017)
VI - 3% (três por cento) para o Fundo Nacional de Saúde, que destinará os
recursos, exclusivamente, para ações das Santas Casas de Misericórdia, de entidades
hospitalares sem fins econômicos e de entidades de saúde de reabilitação física de portadores
de deficiência; (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.505, de 18/7/2007)
VII - 2% (dois por cento), para atender aos fins previstos no § 1º do art. 56 da Lei
nº 9.615, de 24 de março de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.264, de 16 de julho de
2001, observado o disposto nos §§ 2º ao 5º do citado artigo; e
VIII - 1% (um por cento), para o orçamento da seguridade social. (Vide Medida
Provisória nº 755, de 19/12/2016, e Medida Provisória nº 781, de 23/5/2017)
§ 1º Sobre o total dos recursos destinados ao prêmio a que se refere o inciso I do
caput deste artigo incidirá o imposto sobre a renda, na forma prevista no art. 14 da Lei nº
4.506, de 30 de novembro de 1964.
§ 2º O direito a resgate dos prêmios a que se refere o inciso I do caput deste artigo
prescreve em 90 (noventa) dias contados da data de realização do sorteio.
§ 3º Os recursos de premiação não procurados dentro do prazo de prescrição serão
destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES.
§ 4º As Santas Casas de Misericórdia, as entidades hospitalares e as de
reabilitação física referidas no inciso VI do caput deste artigo deverão ter convênio com o
Sistema Único de Saúde há pelo menos 10 (dez) anos antes da publicação desta Lei.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.505, de 18/7/2007)
§ 5º As entidades de reabilitação física referidas no inciso VI do caput deste artigo
são aquelas que prestem atendimento a seus assistidos em caráter multidisciplinar mediante as
ações combinadas de profissionais de nível superior. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.505,
de 18/7/2007)
§ 6º No caso das Santas Casas de Misericórdia, a entidade de classe de
representação nacional delas informará ao Fundo Nacional de Saúde aquelas que deverão
receber prioritariamente os recursos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.505, de 18/7/2007)
Art. 3º A participação da entidade desportiva no concurso de que trata o art. 1º
desta Lei condiciona-se à celebração de instrumento instituído pela Caixa Econômica Federal,
do qual constará:
I - a adesão aos termos estabelecidos nesta Lei e em regulamento;
II - a autorização para a destinação, diretamente pela Caixa Econômica Federal,
da importância da remuneração de que trata o inciso II do art. 2º desta Lei para pagamento de
débitos com os órgãos e entidades credores a que se refere o art. 4º desta Lei;
III - a cessão do direito de uso de sua denominação, emblema, hino, marca ou de
seus símbolos durante o período estipulado no instrumento de adesão de que trata o caput
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deste artigo, que não poderá ser inferior ao prazo máximo de parcelamento fixado no art. 4º
desta Lei.
Art. 4º As entidades desportivas poderão parcelar, mediante comprovação da
celebração do instrumento de adesão a que se refere o art. 3º desta Lei, seus débitos vencidos
até a data de publicação do decreto que regulamenta esta Lei, com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, com a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
inclusive os relativos às contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 29 de
junho de 2001. ("Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 11.505, de 18/7/2007)
§ 1º Os parcelamentos de que tratam o caput e os §§ 12 e 13 deste artigo serão
pagos em 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais com a redução, sob condição
resolutória de cumprimento do parcelamento, de 50% (cinqüenta por cento) das multas que
incidem sobre os débitos parcelados. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.505, de
18/7/2007)
§ 1º-A A redução da multa prevista no § 1º deste artigo não se aplica aos débitos
relativos ao FGTS que forem destinados à cobertura das importâncias devidas aos
trabalhadores. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.505, de 18/7/2007)
§ 2º No parcelamento a que se refere o caput deste artigo, serão observadas as
normas específicas de cada órgão ou entidade, inclusive quanto aos critérios para rescisão.
§ 3º Observadas as normas específicas trazidas por esta Lei, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o
parcelamento reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, não se
aplicando o disposto no § 2º do seu art. 13 e no inciso I do caput do seu art. 14. (Parágrafo
com redação dada pela Lei nº 11.505, de 18/7/2007)
§ 4º Observadas as normas específicas trazidas por esta Lei, o parcelamento de
débitos relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas a e c do parágrafo único do art.
11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição
e às contribuições devidas, por lei, a terceiros reger-se-á pelas disposições da referida Lei, não
se aplicando o disposto no § 1º do seu art. 38. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
11.505, de 18/7/2007)
§ 5º No período compreendido entre o mês da formalização do pedido de
parcelamento de que trata o caput deste artigo e o 3º (terceiro) mês após a implantação do
concurso de prognóstico, a entidade desportiva pagará a cada órgão ou entidade credora
prestação mensal no valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), salvo no caso de
parcelamento de contribuição previdenciária que era administrada pela extinta Secretaria de
Receita Previdenciária, em que a prestação mensal a ser paga à Secretaria da Receita Federal
do Brasil será de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
11.505, de 18/7/2007)
§ 6º O valor de cada parcela será apurado pela divisão do débito consolidado,
deduzindo-se os recolhimentos de que trata o § 5º deste artigo pela quantidade de meses
remanescentes, conforme o prazo estabelecido no § 1º deste artigo.
§ 7º O disposto neste artigo aplica-se também a débito não incluído no Programa
de Recuperação Fiscal - REFIS ou no parcelamento a ele alternativo, de que trata a Lei nº
9.964, de 10 de abril de 2000, e no Parcelamento Especial - PAES, de que tratam os arts. 1º e
5º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, sem prejuízo da permanência da entidade
desportiva nessas modalidades de parcelamento.
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§ 8º Os saldos devedores dos débitos incluídos em qualquer outra modalidade de
parcelamento, inclusive no Refis, ou no parcelamento a ele alternativo ou no Paes, poderão
ser parcelados nas condições previstas neste artigo, desde que a entidade desportiva manifeste
sua desistência dessas modalidades de parcelamento no prazo estabelecido no art. 10 desta Lei
para a formalização do pedido de parcelamento.
§ 9º O parcelamento de que trata o caput deste artigo aplica-se, inclusive, aos
saldos devedores de débitos remanescentes do Refis, do parcelamento a ele alternativo e do
Paes, nas hipóteses em que a entidade desportiva tenha sido excluída dessas modalidades de
parcelamento.
§ 10. A entidade desportiva que aderir ao concurso de prognóstico de que trata o
art. 1º desta Lei poderá, até o término do prazo fixado no art. 10 desta Lei, regularizar sua
situação quanto às parcelas devidas ao Refis, ao parcelamento a ele alternativo e ao Paes,
desde que ainda não tenha sido formalmente excluída dessas modalidades de parcelamento.
§ 11. A concessão do parcelamento de que trata o caput deste artigo independerá
de apresentação de garantias ou de arrolamento de bens, mantidos os gravames decorrentes de
medida cautelar fiscal e as garantias decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades
de parcelamento e de execução fiscal.
§ 12. O parcelamento de que trata o caput deste artigo estender-se-á,
independentemente da celebração do instrumento de adesão a que se refere o art. 3º desta Lei,
às Santas Casas de Misericórdia, às entidades hospitalares sem fins econômicos e às entidades
de saúde de reabilitação física de deficientes sem fins econômicos. (Parágrafo com redação
dada pela Lei nº 11.505, de 18/7/2007)
§ 13. As demais entidades sem fins econômicos também poderão se beneficiar do
parcelamento previsto no caput deste artigo, independentemente da celebração do instrumento
de adesão a que se refere o art. 3º desta Lei, caso possuam o Certificado de Entidade
Beneficente da Assistência Social concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.505, de 18/7/2007)
§ 14. Aplica-se o disposto no § 12 aos clubes sociais sem fins econômicos que
comprovem a participação em competições oficiais em ao menos 3 (três) modalidades
esportivas distintas, de acordo com certidão a ser expedida anualmente pela Confederação
Brasileira de Clubes. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 7.291, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre as atividades da equideocultura
no País e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
ATIVIDADE TURFÍSTICA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DOS "SWEEPSTAKES" E OUTRAS MODALIDADES DE LOTERIAS
Art. 14. As entidades promotoras de corridas de cavalos com exploração de
apostas poderão ser autorizadas pelo Ministério da Fazenda a extrair "sweepstakes" e outras
modalidades de loteria, satisfeitas as exigências estipuladas pela Secretaria da Receita
Federal, quanto aos Planos de Sorteios.
Parágrafo único. Os Regulamentos dos Planos de Sorteios de modalidades de
jogos lotéricos, abrangendo corridas de cavalos não incluídas no movimento geral de apostas
dos hipódromos, deverão dispor sobre o percentual devido à Comissão Coordenadora da
Criação do Cavalo Nacional - CCCCN.
CAPÍTULO VII
DA ENTURMAÇÃO
Art. 15. A enturmação dos cavalos nas corridas se fará de acordo com os critérios
estabelecidos no regulamento desta Lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998
Institui normas gerais sobre desporto e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DO SISTEMA BRASILEIRO DO DESPORTO
.......................................................................................................................................................
Seção II
Dos Recursos do Ministério do Esporte
(Seção com redação dada pelo Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
.......................................................................................................................................................
Art. 6º Constituem recursos do Ministério do Esporte: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 10.672, de 15/5/2003)
I - receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei;
II - adicional de quatro e meio por cento incidente sobre cada bilhete, permitido o
arredondamento do seu valor feito nos concursos de prognósticos a que se refere o DecretoLei nº 594, de 27 de maio de 1969, e a Lei nº 6.717, de 12 de novembro de 1979, destinado ao
cumprimento do disposto no art. 7º;
III - doações, legados e patrocínios;
IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal, não
reclamados;
V - outras fontes.
VI - 10% (dez por cento) do montante arrecadado por loteria instantânea exclusiva
com tema de marcas, emblemas, hinos, símbolos, escudos e similares relativos às entidades de
prática desportiva da modalidade futebol, implementada em meio físico ou virtual, sujeita a
autorização federal; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.155, de 4/8/2015)
VII – (VETADO na Lei nº 13.155, de 4/8/2015)
§ 1º O valor do adicional previsto no inciso II deste artigo não será computado no
montante da arrecadação das apostas para fins de cálculo de prêmios, rateios, tributos de
qualquer natureza ou taxas de administração.
§ 2º Do adicional de 4,5% (quatro e meio por cento) de que trata o inciso II deste
artigo, 1/3 (um terço) será repassado às Secretarias de Esporte dos Estados e do Distrito
Federal ou, na inexistência destas, a órgãos que tenham atribuições semelhantes na área do
esporte, proporcionalmente ao montante das apostas efetuadas em cada unidade da Federação,
para aplicação prioritária em jogos escolares de esportes olímpicos e paraolímpicos, admitida
também sua aplicação nas destinações previstas nos incisos I, VI e VIII do art. 7° desta Lei .
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
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§ 3º A parcela repassada aos Estados e ao Distrito Federal na forma do § 2° será
aplicada integralmente em atividades finalísticas do esporte, sendo pelo menos 50%
(cinquenta por cento) investidos em projetos apresentados pelos Municípios ou, na falta de
projetos, em ações governamentais em benefício dos Municípios. (Parágrafo com redação
dada pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 4º Trimestralmente, a Caixa Econômica Federal - CAIXA apresentará balancete
ao Ministério do Esporte, com o resultado da receita proveniente do adicional de que trata o
inciso II deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 502, de
20/9/2010, convertida na Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
Art. 7º Os recursos do Ministério do Esporte terão a seguinte destinação:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 10.672, de 15/5/2003)
I - desporto educacional;
II - desporto de rendimento, nos casos de participação de entidades nacionais de
administração do desporto em competições internacionais, bem como as competições
brasileiras dos desportos de criação nacional;
III - desporto de criação nacional;
IV - capacitação de recursos humanos:
a) cientistas desportivos;
b) professores de educação física; e
c) técnicos de desporto;
V - apoio a projeto de pesquisa, documentação e informação;
VI - construção, ampliação e recuperação de instalações esportivas;
VII - apoio supletivo ao sistema de assistência ao atleta profissional com a
finalidade de promover sua adaptação ao mercado de trabalho quando deixar a atividade;
VIII - apoio ao desporto para pessoas portadoras de deficiência.
Art. 8º A arrecadação obtida em cada teste da Loteria Esportiva terá a seguinte
destinação:
I - quarenta e cinco por cento para pagamento dos prêmios, incluindo o valor
correspondente ao imposto sobre a renda;
II - vinte por cento para a Caixa Econômica Federal - CEF, destinados ao custeio
total da administração dos recursos e prognósticos desportivos;
III - dez por cento para pagamento, em parcelas iguais, às entidades de práticas
desportivas constantes do teste, pelo uso de suas denominações, marcas e símbolos;
IV - quinze por cento para o Ministério do Esporte; (Inciso com redação dada
pela Lei nº 10.672, de 15/5/2003)
V - 10% (dez por cento) para a Seguridade Social. (Inciso incluído pela Lei nº
12.395, de 16/3/2011)
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
Art. 9º Anualmente, a renda líquida total de um dos testes da Loteria Esportiva
Federal será destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB, para treinamento e competições
preparatórias das equipes olímpicas nacionais.
§ 1º Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Pan-Americanos, a
renda líquida de um segundo teste da Loteria Esportiva Federal será destinada ao Comitê
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Olímpico Brasileiro-COB, para o atendimento da participação de delegações nacionais nesses
eventos.
§ 2º Ao Comitê Paraolímpico Brasileiro serão concedidas as rendas líquidas de
testes da Loteria Esportiva Federal nas mesmas condições estabelecidas neste artigo para o
Comitê Olímpico Brasileiro-COB.
Art. 10. Os recursos financeiros correspondentes às destinações previstas no
inciso III do art. 8° e no caput do art. 9° constituem receitas próprias dos beneficiários que
lhes serão entregues diretamente pela CAIXA. (“Caput” do artigo com redação dada pela
Medida Provisória nº 502, de 20/9/2010, convertida na Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 1º O direito da entidade de prática desportiva de resgatar os recursos de que trata
o inciso III do art. 8º desta Lei decai em 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
disponibilização pela Caixa Econômica Federal - CEF. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
11.118, de 19/5/2005)
§ 2º Os recursos que não forem resgatados no prazo estipulado no § 1º deste artigo
serão repassados ao Ministério do Esporte para aplicação em programas referentes à política
nacional de incentivo e desenvolvimento da prática desportiva. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 11.118, de 19/5/2005)
§ 3º (VETADO na Lei nº 11.118, de 19/5/2005)
Seção III
Do Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro
CDDB
Art. 11. O CNE é órgão colegiado de normatização, deliberação e assessoramento,
diretamente vinculado ao Ministro de Estado do Esporte, cabendo-lhe: (“Caput” do artigo
com redação dada pela Lei nº 10.672, de 15/5/2003)
I - zelar pela aplicação dos princípios e preceitos desta Lei:
II - oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Desporto;
III - emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais;
IV - propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do Ministério do
Esporte; (Inciso com redação dada pela Lei nº 10.672, de 15/5/2003)
V - exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas a
questões de natureza desportiva; (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14/7/2000)
VI - aprovar os Códigos de Justiça Desportiva e suas alterações, com as
peculiaridades de cada modalidade; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
718, de 16/3/2016, convertida na Lei nº 13.322, de 28/7/2016)
VII - aprovar o Código Brasileiro Antidopagem - CBA e suas alterações, no qual
serão estabelecidos, entre outros: (“Caput” do inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 718, de 16/3/2016, convertida na Lei nº 13.322, de 28/7/2016)
a) as regras antidopagem e as suas sanções; (Alínea acrescida pela Medida
Provisória nº 718, de 16/3/2016, convertida na Lei nº 13.322, de 28/7/2016)
b) os critérios para a dosimetria das sanções; e (Alínea acrescida pela Medida
Provisória nº 718, de 16/3/2016, convertida na Lei nº 13.322, de 28/7/2016)
c) o procedimento a ser seguido para processamento e julgamento das violações às
regras antidopagem; e (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 718, de 16/3/2016,
convertida na Lei nº 13.322, de 28/7/2016)
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VIII - estabelecer diretrizes sobre os procedimentos relativos ao controle de
dopagem exercidos pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD. (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 718, de 16/3/2016, convertida na Lei nº 13.322, de
28/7/2016)
§ 1º O Ministério do Esporte prestará apoio técnico e administrativo ao CNE.
(Parágrafo único transformado em §1º e com redação dada pela Medida Provisória nº 718,
de 16/3/2016, convertida na Lei nº 13.322, de 28/7/2016)
§ 2º No exercício das competências a que se referem os incisos VII e VIII do
caput, o CNE deverá observar as disposições do Código Mundial Antidopagem editado pela
Agência Mundial Antidopagem. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 718, de
16/3/2016, convertida na Lei nº 13.322, de 28/7/2016)
§ 3º Enquanto não for exercida a competência referida no inciso VII do caput,
competirá à ABCD publicar o CBA, que poderá ser referendado pelo CNE no prazo de cento
e oitenta dias, contado da data de publicação da Medida Provisória nº 718, de 16 de março de
2016. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 718, de 16/3/2016, convertida na Lei
nº 13.322, de 28/7/2016)
Art. 12. (VETADO)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS PARA O DESPORTO
Art. 56. Os recursos necessários ao fomento das práticas desportivas formais e
não-formais a que se refere o art. 217 da Constituição Federal serão assegurados em
programas de trabalho específicos constantes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, além dos provenientes de:
I - fundos desportivos;
II - receitas oriundas de concursos de prognósticos;
III - doações, patrocínios e legados;
IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não
reclamados nos prazos regulamentares;
V - incentivos fiscais previstos em lei;
VI - 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) da arrecadação bruta dos
concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a
autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado aos prêmios; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.264, de 16/7/2001 e com redação dada pela Lei nº 13.146, de
6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias após sua publicação)
VII - outras fontes; (Primitivo inciso VI renumerado pela Lei nº 10.264, de
16/7/2001)
VIII - 1/6 (um sexto) dos recursos destinados ao Ministério dos Esportes a que se
refere o inciso II do art. 6° desta Lei, calculado após deduzida a fração prevista no § 2° do
referido artigo. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
IX – (VETADO na Lei nº 13.155, de 4/8/2015)
§ 1º Do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o inciso
VI do caput, 62,96% (sessenta e dois inteiros e noventa e seis centésimos por cento) serão
destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e 37,04% (trinta e sete inteiros e quatro

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
centésimos por cento) ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), devendo ser observado, em
ambos os casos, o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela União.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.264, de 16/7/2001, e com redação dada pela Lei nº
13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias após sua publicação)
§ 2º Dos totais dos recursos correspondentes ao Comitê Olímpico Brasileiro COB, ao Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB e à Confederação Brasileira de Clubes CBC:
I - 10% (dez por cento) serão destinados ao desporto escolar, em programação
definida conjuntamente com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar - CBDE;
II - 5% (cinco por cento) serão destinados ao desporto universitário, em
programação definida conjuntamente com a Confederação Brasileira do Desporto
Universitário - CBDU. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.264, de 16/7/2001, com redação
dada pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 3º Os recursos a que se refere o inciso VI deste artigo serão exclusiva e
integralmente aplicados em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção
do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica, manutenção e
locomoção de atletas, bem como sua participação em eventos desportivos, inclusive a
contratação do seguro previsto no inciso II do art. 82-B desta Lei. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 10.264, de 16/7/2001, com redação dada pela Lei nº 13.155, de 4/8/2015)
I - (Revogado pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
II - (Revogado pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 4º Os recursos de que trata o § 3° serão disponibilizados aos beneficiários no
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de ocorrência de cada sorteio, conforme disposto
em regulamento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de16/3/2011)
§ 5º Dos programas e projetos referidos no § 3° será dada ciência ao Ministério da
Educação e ao Ministério do Esporte. (Primitivo § 4º acrescido pela Lei nº 10.264, de
16/7/2001, renumerado e com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 6º Cabe ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação dos recursos
repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB, ao Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB e
à Confederação Brasileira de Clubes - CBC em decorrência desta Lei. (Primitivo § 5º
acrescido pela Lei nº 10.264, de 16/7/2001, renumerado e com nova redação dada pela Lei nº
12.395, de 16/3/2011)
§ 7º O Ministério do Esporte deverá acompanhar os programas e projetos
referidos no § 3° deste artigo e apresentar anualmente relatório da aplicação dos recursos, que
deverá ser aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte, sob pena de a entidade beneficiada
não receber os recursos no ano subsequente. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de
16/3/2011)
§ 8º O relatório a que se refere o § 7° deste artigo será publicado no sítio do
Ministério do Esporte na internet, do qual constarão:
I - os programas e projetos desenvolvidos por entidade beneficiada;
II - os valores gastos;
III - os critérios de escolha de cada beneficiário e sua respectiva prestação de
contas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 9º Os recursos citados no § 1° serão geridos diretamente pelo Comitê Olímpico
Brasileiro - COB e pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB, ou de forma descentralizada
em conjunto com as entidades nacionais de administração ou de prática do desporto .
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(Primitivo § 6º acrescido pela Medida Provisória nº 502, de 20/9/2010, renumerado pela Lei
nº 12.395, de 16/3/2011, na qual foi convertida a referida Medida Provisória)
§ 10. Os recursos financeiros de que trata o inciso VIII serão repassados à
Confederação Brasileira de Clubes - CBC e destinados única e exclusivamente para a
formação de atletas olímpicos e paraolímpicos, devendo ser observado o conjunto de normas
aplicáveis à celebração de convênios pela União. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de
16/3/2011)
§ 11. (VETADO na Lei nº 13.155, de 4/8/2015)
§ 12. (VETADO na Lei nº 13.155, de 4/8/2015)
§ 13. (VETADO na Lei nº 13.155, de 4/8/2015)
§ 14. (VETADO na Lei nº 13.155, de 4/8/2015)
§ 15. (VETADO na Lei nº 13.155, de 4/8/2015)
§ 16. (VETADO na Lei nº 13.155, de 4/8/2015)
Art. 56-A. É condição para o recebimento dos recursos públicos federais que as
entidades nominadas nos incisos I, II e III do parágrafo único do art. 13 desta Lei celebrem
contrato de desempenho com o Ministério do Esporte, na forma do regulamento. (“Caput” do
artigo acrescido pela Medida Provisória nº 502, de 20/9/2010, convertida na Lei nº 12.395,
de 16/3/2011)
§ 1º Entende-se por contrato de desempenho o instrumento firmado entre o
Ministério do Esporte e as entidades de que trata o caput, com vistas no fomento público e na
execução de atividades relacionadas ao Plano Nacional do Desporto, mediante cumprimento
de metas de desempenho. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 502, de 20/9/2010,
convertida na Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 2º São cláusulas essenciais do contrato de desempenho:
I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela
entidade;
II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e dos respectivos
prazos de execução ou cronograma;
III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a
serem utilizados, mediante indicadores de resultado;
IV - a que estabelece as obrigações da entidade, entre as quais a de apresentar ao
Ministério do Esporte, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do seu objeto,
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados,
acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados;
V - a que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de regulamento próprio
contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como
para compras com emprego de recursos provenientes do poder público, observados os
princípios estabelecidos no inciso I do art. 56-B desta Lei;
VI - a de publicação no Diário Oficial da União de seu extrato e de demonstrativo
da sua execução física e financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no
regulamento desta Lei, contendo os dados principais da documentação obrigatória referida no
inciso V, sob pena de não liberação dos recursos nele previstos. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 502, de 20/9/2010, convertida na Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 3º A celebração do contrato de desempenho condiciona-se à aprovação do
Ministério do Esporte quanto ao alinhamento e à compatibilidade entre o programa de
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trabalho apresentado pela entidade e o Plano Nacional do Desporto. (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 502, de 20/9/2010, convertida na Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 4º O contrato de desempenho será acompanhado de plano estratégico de
aplicação de recursos, considerando o ciclo olímpico ou paraolímpico de 4 (quatro) anos, em
que deverão constar a estratégia de base, as diretrizes, os objetivos, os indicadores e as metas
a serem atingidas. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 502, de 20/9/2010,
convertida na Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 5º Para efeito desta Lei, ciclo olímpico e paraolímpico é o período de 4 (quatro)
anos compreendido entre a realização de 2 (dois) Jogos Olímpicos ou 2 (dois) Jogos
Paraolímpicos, de verão ou de inverno, ou o que restar até a realização dos próximos Jogos
Olímpicos ou Jogos Paraolímpicos. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 502, de
20/9/2010, convertida na Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 6º A verificação do cumprimento dos termos do contrato de desempenho será de
responsabilidade do Ministério do Esporte. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
502, de 20/9/2010, convertida na Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 7º O Ministério do Esporte poderá designar comissão técnica de
acompanhamento e avaliação do cumprimento dos termos do contrato de desempenho, que
emitirá parecer sobre os resultados alcançados, em subsídio aos processos de fiscalização e
prestação de contas dos resultados do contrato sob sua responsabilidade perante os órgãos de
controle interno e externo do Poder Executivo. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória
nº 502, de 20/9/2010, convertida na Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 8º O descumprimento injustificado das cláusulas do contrato de desempenho é
condição para a sua rescisão por parte do Ministério do Esporte, sem prejuízo das medidas
administrativas cabíveis. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 502, de 20/9/2010,
convertida na Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 9º Cópias autênticas integrais dos contratos de desempenho celebrados entre o
Ministério do Esporte e as entidades nominadas nos incisos I, II e III do parágrafo único do
art. 13 desta Lei, serão disponibilizadas na página eletrônica oficial daquele Ministério.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
Art. 56-B. Sem prejuízo de outras normas aplicáveis a repasse de recursos para a
assinatura do contrato de desempenho será exigido das entidades beneficiadas que sejam
regidas por estatutos cujas normas disponham expressamente sobre:
I - observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e da eficiência;
II - adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em
decorrência da participação no respectivo processo decisório;
III - constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência
para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade;
IV - prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão, no
mínimo:
a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das normas
brasileiras de contabilidade;
b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício
fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as
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certidões negativas de débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocando-os à disposição para exame de
qualquer cidadão. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 502, de 20/9/2010, convertida
na Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
Art. 56-C. As entidades interessadas em firmar o contrato de desempenho deverão
formular requerimento escrito ao Ministério do Esporte, instruído com cópias autenticadas
dos seguintes documentos:
I - estatuto registrado em cartório;
II - ata de eleição de sua atual diretoria;
III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício;
IV - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes; e
V - comprovação da regularidade jurídica e fiscal. (Artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 502, de 20/9/2010, convertida na Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
Art. 56-D. (VETADO na Lei nº 13.155, de 4/8/2015)
Art. 57. Constituirão recursos para a assistência social e educacional aos atletas
profissionais, aos ex-atletas e aos atletas em formação os recolhidos: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
I - diretamente para a federação das associações de atletas profissionais - FAAP,
equivalentes a:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor correspondente à parcela ou parcelas
que compõem o salário mensal, nos termos do contrato do atleta profissional pertencente ao
Sistema Brasileiro do Desporto, a serem pagos mensalmente pela entidade de prática
desportiva contratante; e
b) 0,8% (oito décimos por cento) do valor correspondente às transferências
nacionais e internacionais, a serem pagos pela entidade de prática desportiva cedente; e
(Inciso com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
II - diretamente para a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol FENAPAF, equivalentes a 0,2% (dois décimos por cento) do valor correspondente às
transferências nacionais e internacionais de atletas da modalidade de futebol, a serem pagos
no ato do recebimento pela entidade de prática desportiva cedente; (Inciso com redação dada
pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
III – (Revogado pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
IV – (Revogado pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 1º A entidade responsável pelo registro de transferências de atleta profissional
de entidade de prática desportiva para outra deverá exigir, sob pena de sua não efetivação,
além dos documentos necessários, o comprovante do recolhimento dos valores fixados neste
artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
§ 2º Os recursos de que trata este artigo serão integralmente aplicados em
conformidade com programa de assistência social e educacional, previamente aprovado pelas
entidades de que tratam os incisos I e II deste artigo, nos termos dos seus estatutos.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16/3/2011)
Art. 58. (VETADO)
.......................................................................................................................................................
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CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 82. Os dirigentes, unidades ou órgãos de entidades de administração do
desporto, inscritas ou não no registro de comércio, não exercem função delegada pelo Poder
Público, nem são consideradas autoridades públicas para os efeitos desta Lei.
Art. 82-A. As entidades de prática desportiva de participação ou de rendimento,
profissional ou não profissional, promoverão obrigatoriamente exames periódicos para avaliar
a saúde dos atletas, nos termos da regulamentação. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.346, de
9/12/2010, publicada no DOU de 10/12/2010, em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a
publicação)
Art. 82-B. São obrigadas a contratar seguro de vida e de acidentes pessoais,
vinculado à atividade desportiva, com o objetivo de cobrir os riscos a que os atletas estão
sujeitos:
I - as entidades de prática desportiva que mantenham equipes de treinamento de
atletas não profissionais de modalidades olímpicas ou paraolímpicas, para os atletas não
profissionais a ela vinculados;
II - as entidades de administração do desporto nacionais, no caso de:
a) competições ou partidas internacionais em que atletas não profissionais de
modalidades olímpicas ou paraolímpicas estejam representando selecionado nacional;
b) competições nacionais de modalidades olímpicas ou paraolímpicas, para os
atletas não profissionais não vinculados a nenhuma entidade de prática desportiva.
§ 1º A importância segurada deve garantir ao atleta não profissional, ou ao
beneficiário por ele indicado no contrato de seguro, o direito a indenização mínima
correspondente a doze vezes o valor do salário mínimo vigente ou a doze vezes o valor de
contrato de imagem ou de patrocínio referentes a sua atividade desportiva, o que for maior.
§ 2º A entidade de prática desportiva é responsável pelas despesas médicohospitalares e de medicamentos necessários ao restabelecimento do atleta enquanto a
seguradora não fizer o pagamento da indenização a que se refere o § 1º deste artigo.
§ 3º As despesas com o seguro estabelecido no inciso II do caput deste artigo
serão custeadas com os recursos previstos no inciso VI do art. 56 desta Lei. (Artigo acrescido
pela Lei nº 13.155, de 4/8/2015)
Art. 83. As entidades desportivas internacionais com sede permanente ou
temporária no País receberão dos poderes públicos o mesmo tratamento dispensado às
entidades nacionais de administração do desporto.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS
Art. 26. Constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de
prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao Programa de Crédito Educativo.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 8.436, de 25/6/1992)
§ 1º Consideram-se concursos de prognósticos todos e quaisquer concursos de
sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as realizadas em reuniões hípicas, nos
âmbitos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal.
§ 2º Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por renda líquida o total da
arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de
despesas com a administração, conforme fixado em lei, que inclusive estipulará o valor dos
direitos a serem pagos às entidades desportivas pelo uso de suas denominações e símbolos.
§ 3º Durante a vigência dos contratos assinados até a publicação desta Lei com o
Fundo de Assistência Social - FAS é assegurado o repasse à Caixa Econômica Federal - CEF
dos valores necessários ao cumprimento dos mesmos.
Capítulo VIII
DAS OUTRAS RECEITAS
Art. 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social:
I - as multas, a atualização monetária e os juros moratórios;
II - a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança
prestados a terceiros;
III - as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou
arrendamento de bens;
IV - as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras;
V - as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais;
VI - 50% (cinqüenta por cento) dos valores obtidos e aplicados na forma do
parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal;
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VII - 40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo
Departamento da Receita Federal;
VIII - outras receitas previstas em legislação específica.
Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de
danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº
6.194, de dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% (cinqüenta por cento)
do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde - SUS, para custeio
da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 204, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a exploração de loterias e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o
parágrafo 2º, do artigo 9º, do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, e
CONSIDERANDO que é dever do Estado, para salvaguarda da integridade da
vida social, impedir o surgimento e proliferação de jogos proibidos que são suscetíveis de
atingir a segurança nacional;
CONSIDERANDO que a exploração de loteria constitui uma exceção às normas
de direito penal, só sendo admitida com o sentido de redistribuir os seus lucros com finalidade
social em termos nacionais;
CONSIDERANDO o princípio de que todo indivíduo tem direito à saúde e que é
dever do Estado assegurar esse direito;
CONSIDERANDO que os Problemas de Saúde e de Assistência MédicoHospitalar constituem matéria de segurança nacional;
CONSIDERANDO a grave situação financeira que enfrentam as Santas Casas de
Misericórdia e outras instituições hospitalares, para-hospitalares e médico-científicas;
CONSIDERANDO, enfim, a competência, da União para legislar sobre o assunto,
DECRETA:
.......................................................................................................................................................
Art. 3º A Loteria Federal subordinar-se-á as seguintes regras:
I) - distribuição da percentagem mínima de 70% (setenta por cento) em prêmios,
sobre o preço de plano de cada emissão;
II) - 2 (duas) extrações por semana, no mínimo;
III) - emissão máxima de 100.000 (cem mil) bilhetes, em cada série, devendo as
mesmas obedecer ao plano aprovado e mediante um único sorteio para todas as séries; (Inciso
retificado no DOU de 8/3/1967)
IV) - emissão máxima de 6.000 (seis mil) bilhetes por milhão de habitantes do
território nacional;
V) - pagamento de cota de previdência prevista no artigo 4º e seu parágrafo único;
VI) - recolhimento do imposto de renda na forma estabelecida pelo artigo 5º e
seus parágrafos.
Art. 4º A Loteria Federal fica sujeita ao pagamento de cota de previdência de 15%
(quinze por cento) sobre a importância total de cada emissão, incluindo as emissões dos
"Sweepstakes", a qual será adicionado ao preço de plano dos bilhetes.
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Parágrafo único. A Administração dos Serviços de Loteria Federal recolherá
diretamente ao Banco do Brasil S.A., em guias próprias á conta do "Fundo de Liquidez de
Previdência Social" as importâncias correspondentes a 14% (quatorze por cento) da cota de
previdência prevista neste artigo, e 1% (hum por cento) em nome do Serviço de Assistência e
Seguro Social dos Economiários (SASSE). (Artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº
717, de 30/7/1969, republicado no DOU de 29/8/1969)
Art. 5º O imposto de renda incidente sobre os prêmios lotéricos será recolhido
mensalmente pela Administração do Serviço de Loteria Federal e compreenderá o imposto
correspondente às extrações do mês anterior.
§ 1º O imposto de renda incidirá sobre os prêmios atribuídos nos planos de
sorteios, superiores ao valor do maior salário-mínimo vigente no país.
§ 2º Quando da aprovação dos planos de sorteios no Ministério da Fazenda, o
Departamento do Imposto de Renda deverá pronunciar-se sobre o cálculo desse imposto na
forma do parágrafo anterior.
§ 3º O imposto previsto neste artigo poderá ser recolhido, a juízo do Ministro da
Fazenda, dentro do semestre seguinte ao mês a que corresponderem as extrações. (Parágrafo
acrescido pelo Decreto-Lei nº 1.239, de 2/10/1972)
Art. 6º O bilhete de loteria, ou sua fração, será considerado nominativo e
intransferível quando contiver o nome e endereço do possuidor. A falta desses elementos será
tido como ao portador, para todos os efeitos.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 594, DE 27 DE MAIO DE 1969
Institui a Loteria Esportiva Federal e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBICA, no uso das atribuições que lhe confere o § 1º
do art. 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a Loteria Esportiva Federal, para a exploração, em qualquer
parte do Território Nacional, de tôdas as formas de concursos de prognósticos esportivos.
Art. 2º Fica o Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais, através da
Administração do serviço de Loteria Federal, com a colaboração das Caixas Econômicas
Federais, incumbido de dar execução aos serviços relacionados com concursos de
prognósticos esportivos.
Art. 3º A renda líquida obtida com a exploração da Loteria Esportiva Federal será,
obrigatòriamente, destinada a aplicações de caráter assistencial, educacional e aprimoramento
físico, e será distribuída de acôrdo com programação expedida pelo Poder Executivo,
observadas as seguintes taxas:
a) 40% (quarenta por cento) para programas de assistência à família, à infância e à
adolescência, a cargo da Legião Brasileira de Assistência;
b) 30 %(trinta por cento) para programas de educação física e atividades
esportivas;
c) 30% (trinta por cento) programas de alfabetização.
Art. 4º O Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais, dentro do prazo de
90 (noventa) dias a partir da sua vigência, deverá apresentar ao Ministro da Fazenda
anteprojeto de regulamentação do presente Decreto-lei, para ser submetido ao Presidente da
República.
Art. 5º A Loteria Esportiva Federal fica sujeita ao pagamento de cota de
previdência de 10% (dez por cento) sôbre a importância bruta de sua receita, a qual será
integralmente recolhida ao Banco do Brasil S.A., em guia própria, à conta do "Fundo de
Liquidez da Previdência Social".
Art. 6º Considera-se renda líquida, para os efeitos dêste Decreto-lei a que resultar
da renda bruta, deduzidas exclusivamente as despesas de custeio e manutenção dos serviços
da Loteria Esportiva Federal, que se deverão manter dentro dos limites fixados pelo Poder
Executivo.
Art. 7º Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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Brasília, 27 de maio de 1969; 148º da Independência e 81º República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
Favorino Bastos Mércio
João Paulo dos Reis Velloso
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LEI Nº 6.168, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974
Cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS - e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º É criado o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS- destinado a
dar apoio financeiro a programas e projetos de caráter social, que se enquadrem nas diretrizes
e prioridades da estratégia de desenvolvimento social dos Planos Nacionais de
Desenvolvimento.
Art. 2º Constituem recursos do FAS:
I - A renda líquida da Loteria Federal, em qualquer de suas modalidades, e da
Loteria Esportiva Federal. (Inciso com redação dada pela Lei nº 6.717, de 12/11/1979)
II - Recursos destacados para esse fim nos orçamentos operacionais da Caixa
Econômica Federal;
III - Recursos de dotações orçamentárias da União, estabelecidas anualmente, em
montantes que guardem relação direta com as previsões de distribuição dos prêmios brutos
das loterias, no respectivo exercício;
IV - Outros recursos, de origem interna ou externa, inclusive provenientes de
repasses ou financiamentos.
§ 1º A Caixa Econômica Federal, pela execução das tarefas pertinentes à
exploração das loterias esportiva e federal, caberá a comissão de 17,3%, no caso da esportiva,
e de 20%, no caso da federal, sobre a renda bruta respectiva. (Parágrafo com redação dada
pelo Decreto-Lei nº 1.923, de 20/1/1982)
§ 2º Do percentual referido no parágrafo anterior, a Caixa Econômica Federal
retirará o valor destinado à Comissão de Revendedores e demais despesas com os serviços
lotéricos.
Art. 3º Os recursos do FAS terão a seguinte destinação:
I - Repasses diretos aos Ministérios beneficiados, no caso do inciso I do artigo 2º,
obedecido o disposto no artigo 4º e seus parágrafos;
II - Aplicações a cargo da Caixa Econômica Federal, obedecidas as diretrizes
constantes do artigo 5º desta Lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 1.405, DE 20 DE JUNHO DE 1975
Dispõe sobre recursos destinados ao Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 55, item II, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º A renda líquida das Loterias Esportiva e Federal que for recolhida ao
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, conforme dispõem o inciso I do artigo 2º
e o § 1º do artigo 4º da Lei nº 6.168, de 9 de dezembro de 1974, será repassada diretamente,
pela Caixa Econômica Federal - CEF, aos Ministérios da Educação e Cultura, da Saúde e da
Previdência e Assistência Social.
§ 1º A Caixa Econômica Federal procederá, a partir do exercício de 1975,
semestralmente, à apuração da renda líquida das Loterias Esportiva e Federal, para efeito de
recolhimento ao FAS.
Art. 2º Sem prejuízo da soma dos percentuais assegurados aos Ministérios
setoriais contemplados, segundo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º, da Lei nº
6.168, de 9 de dezembro de 1974, fica constituída, como fonte de recursos do FAS, na forma
autorizada pelo item IV do artigo 2º, e para efeito das aplicações previstas no item II, do
artigo 3º, do mesmo diploma legal, a parcela de 8,125% (oito inteiros e cento e vinte e cinco
milésimos por cento) sobre a renda bruta de cada extração realizada pela Loteria Federal,
conforme os planos de sorteio. (“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº
1.923 , de 20/1/1982)
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se renda bruta de cada concurso de
prognósticos, realizado pela Loteria Esportiva Federal, o valor global das apostas que forem
computadas para a apuração dos resultados e proclamação dos vencedores. (Parágrafo com
com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.923 , de 20/1/1982)
§ 2º A renda bruta de cada extração, realizada conforme os planos de sorteio da
Loteria Federal, é constituída do valor global dos bilhete que, integrantes da emissão
respectiva, forem efetivamente vendidos, a preço de plano. (Parágrafo com com redação
dada pelo Decreto-Lei nº 1.923 , de 20/1/1982)
Art. 3º O presente Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1975; 154º da Independência e 87º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Ney Braga
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Paulo de Almeida Machado
João Paulo dos Reis Velloso
L. G. do Nascimento e Silva
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LEI Nº 6.717, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979
Autoriza modalidade de concurso de
prognósticos da Loteria Federal regida pelo
Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de
1967, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º A Caixa Econômica Federal fica autorizada a realizar, como modalidade
da Loteria Federal regida pelo Decreto-lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, concurso de
prognósticos sobre o resultado de sorteios de números, promovido em datas prefixadas, com
distribuição de prêmios mediante rateio.
Art. 2º O resultado líquido do concurso de prognósticos, de que trata o artigo
anterior, obtido depois de deduzidas do valor global das apostas computadas, as despesas de
custeio e de manutenção do serviço, o valor dos prêmios, e a cota de previdência social de 5%
(cinco por cento), incidente sobre a receita bruta de cada sorteio, destinar-se-á às aplicações
previstas no item II, do artigo 3º, da Lei nº 6.168, de 9 de dezembro de 1974, com prioridade
para os programas e projetos de interesse para as regiões menos desenvolvidas do País.
Art. 3º O concurso de prognósticos de que trata esta Lei será regulado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda, que disporá obrigatoriamente sobre a realização do concurso,
a fixação dos prêmios, o valor unitário das apostas, bem como sobre o limite das despesas
com o custeio e a manutenção do serviço.
Art. 4º O item I do artigo 2º da Lei nº 6.168, de 9 de dezembro de 1974, passa a
ter a seguinte redação:
"I - A renda líquida da Loteria Federal, em qualquer de suas modalidades, e
da Loteria Esportiva Federal."
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1979; 158º da Independência e 91º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Karlos Rishbieter
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LEI Nº 6.905, DE 11 DE MAIO DE 1981
Destina a renda líquida de Concursos de
Prognósticos Esportivos à Cruz Vermelha
Brasileira, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º A Caixa Econômica Federal fará realizar a cada ano, 1 (um) concurso de
prognósticos esportivos, promovido com base no Decreto-Lei nº 594, de 27 de maio de 1969,
cuja renda líquida será destinada à Cruz Vermelha Brasileira, sociedade civil filantrópica.
§ 1º A renda líquida prevista neste artigo será destinada ao custeio das atividades
filantrópicas previstas no estatuto da Sociedade.
§ 2º A data de realização do concurso de que trata este artigo, a cada ano, será
fixada pela Caixa Econômica Federal, dentre os concursos programados.
§ 3º Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se renda líquida a
resultante da arrecadação do concurso, deduzidas as parcelas destinadas à Caixa Econômica
Federal e ao pagamento de prêmios e do imposto sobre a renda.
Art. 2º A Caixa Econômica Federal repassará diretamente à Cruz Vermelha
Brasileira a renda líquida de cada concurso realizado nos termos desta Lei, a qual redistribuirá
esses recursos eqüitativamente entre o seu órgão central e as filiais estaduais e municipais da
Entidade.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1981; 160º da Independência e 93º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
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DECRETO-LEI Nº 1.923, DE 20 DE JANEIRO DE 1982
Modifica a legislação que dispõe sobre o
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 55, item II, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 6.168, de 9 de dezembro de 1974,
passa a vigorar com a seguinte redação;
" § 1º A Caixa Econômica Federal, pela execução das tarefas pertinentes à
exploração das loterias esportiva e federal, caberá a comissão de 17,3%, no
caso da esportiva, e de 20%, no caso da federal, sobre a renda bruta
respectiva."
Art. 2º O artigo 2º do Decreto-lei nº 1.405, de 20 de junho 1975, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 2º Sem prejuízo da soma dos percentuais assegurados aos Ministérios
setoriais contemplados, segundo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo
4º, da Lei nº 6.168, de 9 de dezembro de 1974, fica constituída, como fonte
de recursos do FAS, na forma autorizada pelo item IV do artigo 2º, e para
efeito das aplicações previstas no item II, do artigo 3º, do mesmo diploma
legal, a parcela de 8,125% (oito inteiros e cento e vinte e cinco milésimos
por cento) sobre a renda bruta de cada extração realizada pela Loteria
Federal, conforme os planos de sorteio.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se renda bruta de cada concurso
de prognósticos, realizado pela Loteria Esportiva Federal, o valor global das
apostas que forem computadas para a apuração dos resultados e
proclamação dos vencedores.
§ 2º A renda bruta de cada extração, realizada conforme os planos de sorteio
da Loteria Federal, é constituída do valor global dos bilhete que, integrantes
da emissão respectiva, forem efetivamente vendidos, a preço de plano."
Art. 3º Aos clubes brasileiros de futebol profissional, filiados à 1ª Divisão das
Federações dos Estados do respectivo desporto e, através destas, à Confederação Brasileira de
Futebol - CBF, bem como àquelas Federações, fica assegurada a participação de 5,2% (cinco
inteiros e dois décimos por cento) na receita bruta da Loteria Esportiva Federal - LEF.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará o presente Decreto-lei, fixando as
normas e critérios para a distribuição dos recursos gerados pela participação de que trata o
artigo anterior, entre os beneficiários instituídos, assim como estabelecendo as diretrizes e
procedimentos para utilização, aplicação e investimentos dos recursos distribuídos.
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Art. 5º Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1982; 161º da Independência e 94º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Rubem Ludwig
Delfim Netto
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LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Restabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de
julho de 1986, institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras
Providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO FUNDO NACIONAL DA CULTURA - FNC
.......................................................................................................................................................
Art. 5º O FNC é um fundo de natureza contábil, com prazo indeterminado de
duração, que funcionará sob as formas de apoio a fundo perdido ou de empréstimos
reembolsáveis, conforme estabelecer o regulamento, e constituído dos seguintes recursos:
I - recursos do Tesouro Nacional;
II - doações, nos termos da legislação vigente;
III - legados;
IV - subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de
organismos internacionais;
V - saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o Capítulo IV
e o presente Capítulo desta Lei;
VI - devolução de recursos de projetos previstos no Capítulo IV e no presente
Capítulo desta Lei, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa;
VII - um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais, a que
se refere a Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a respectiva origem
geográfica regional;
VIII - três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognóstico e loterias
federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-se este
valor do montante destinado aos prêmios; (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.999, de
30/8/2000)
IX - reembolso das operações de empréstimo realizadas através do Fundo, a título
de financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no mínimo, lhes
preserve o valor real;
X - resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação
vigente sobre a matéria;
XI - conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros, unicamente
mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, observadas as normas e procedimentos do Banco Central do Brasil;
XII - saldos de exercícios anteriores;
XIII - recursos de outras fontes.
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Art. 6º O FNC financiará até oitenta por cento do custo total de cada projeto,
mediante comprovação, por parte do proponente, ainda que pessoa jurídica de direito público,
da circunstância de dispor do montante remanescente ou estar habilitado à obtenção do
respectivo financiamento, através de outra fonte devidamente identificada, exceto quanto aos
recursos com destinação especificada na origem.
§ 1º (VETADO)
§ 2º Poderão ser considerados, para efeito de totalização do valor restante, bens e
serviços oferecidos pelo proponente para implementação do projeto, a serem devidamente
avaliados pela SEC/PR.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 79, DE 7 DE JANEIRO DE 1994
Cria o Fundo Penitenciário Nacional FUNPEN, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o
Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), a ser gerido pelo Departamento Penitenciário
Nacional (Depen), com a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar
as atividades e os programas de modernização e aprimoramento do sistema penitenciário
nacional. (Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 781, de 23/5/2017, convertida
na Lei nº 13.500, de 26/10/2017)
Art. 2º Constituirão recursos do FUNPEN:
I - dotações orçamentárias da União;
II - doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que
venha a receber de organismos ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem
como de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
III - recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados com
entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras;
IV - recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens perdidos em
favor da União Federal, nos termos da legislação penal ou processual penal, excluindo-se
aqueles já destinados ao Fundo de que trata a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986;
V - multas decorrentes de sentenças penais condenatórias com trânsito em
julgado;
VI - fianças quebradas ou perdidas, em conformidade com o disposto na lei
processual penal;
VII – (Revogado pela Medida Provisória nº 781, de 23/5/2017, convertida na Lei
nº 13.500, de 26/10/2017)
VIII - três por cento do montante arrecadado dos concursos de prognósticos,
sorteios e loterias, no âmbito do Governo Federal;
IX - rendimentos de qualquer natureza, auferidos como remuneração, decorrentes
de aplicação do patrimônio do FUNPEN;
X - outros recursos que lhe forem destinados por lei.
Art. 3º Os recursos do FUNPEN serão aplicados em:
I - construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos penais;
II - manutenção dos serviços e realização de investimentos penitenciários,
inclusive em informação e segurança; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
781, de 23/5/2017, convertida na Lei nº 13.500, de 26/10/2017)
III - formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço penitenciário;
IV - aquisição de material permanente, equipamentos e veículos especializados,
imprescindíveis ao funcionamento e à segurança dos estabelecimentos penais; (Inciso com

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
redação dada pela Medida Provisória nº 781, de 23/5/2017, convertida na Lei nº 13.500, de
26/10/2017)
V - implantação de medidas pedagógicas relacionadas ao trabalho
profissionalizante do preso e do internado;
VI - formação educacional e cultural do preso e do internado;
VII - elaboração e execução de projetos destinados à reinserção social de presos,
internados e egressos, inclusive por meio da realização de cursos técnicos e
profissionalizantes; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 781, de 23/5/2017,
convertida na Lei nº 13.500, de 26/10/2017)
VIII - programas de assistência jurídica aos presos e internados carentes;
IX - programa de assistência às vítimas de crime;
X - programa de assistência aos dependentes de presos e internados;
XI - participação de representantes oficiais em eventos científicos sobre matéria
penal, penitenciária ou criminológica, realizados no Brasil ou no exterior;
XII - publicações e programas de pesquisa científica na área penal, penitenciária
ou criminológica;
XIII - custos de sua própria gestão, excetuando-se despesas de pessoal relativas a
servidores públicos já remunerados pelos cofres públicos;
XIV - manutenção de casas de abrigo destinadas a acolher vítimas de violência
doméstica; (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 119, de 19/10/2005)
XV - implantação e manutenção de berçário, creche e seção destinada à gestante e
à parturiente nos estabelecimentos penais, nos termos do § 2º do art. 83 e do art. 89 da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal; (Inciso acrescido pela Lei
Complementar nº 153, de 9/12/2015)
XVI - programas de alternativas penais à prisão com o intuito do cumprimento de
penas restritivas de direitos e de prestação de serviços à comunidade, executados diretamente
ou mediante parcerias, inclusive por meio da viabilização de convênios e acordos de
cooperação; e (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 781, de 23/5/2017, convertida na
Lei nº 13.500, de 26/10/2017)
XVII - financiamento e apoio a políticas e atividades preventivas, inclusive da
inteligência policial, vocacionadas à redução da criminalidade e da população carcerária.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 781, de 23/5/2017, convertida e com redação
dada pela Lei nº 13.500, de 26/10/2017)
§ 1º Os recursos do Funpen poderão, ressalvado o disposto no art. 3º-A desta Lei,
ser repassados mediante convênio, acordos ou ajustes que se enquadrem nas atividades
previstas neste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 781, de
23/5/2017, convertida na Lei nº 13.500, de 26/10/2017)
§ 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 781, de 23/5/2017, convertida na Lei
nº 13.500, de 26/10/2017)
§ 3º Os saldos verificados no final de cada exercício serão obrigatoriamente
transferidos para crédito do FUNPEN no exercício seguinte.
§ 4º Os entes federados integrantes do Sistema Nacional de Informações de
Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - SINESP que deixarem de fornecer ou atualizar
seus dados no Sistema não poderão receber recursos do Funpen. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 12.681, de 4/7/2012) (Vide Lei nº 13.675, de 11/6/2018)
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§ 5º No mínimo, 30% (trinta por cento) dos recursos do Funpen serão aplicados
nas atividades previstas no inciso I do caput deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 781, de 23/5/2017, convertida na Lei nº 13.500, de 26/10/2017)
§ 6º É vedado o contingenciamento de recursos do FUNPEN. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 781, de 23/5/2017, convertida na Lei nº 13.500, de
26/10/2017)
§ 7º A União deverá aplicar preferencialmente os recursos de que trata o § 5º
deste artigo em estabelecimentos penais federais de âmbito regional. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 13.500, de 26/10/2017)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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LEI Nº 9.092, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995
Destina a renda líquida de um teste da Loteria
Esportiva Federal à Federação Nacional das
APAEs e determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Será destinada anualmente à Federação Nacional das Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAEs a renda líquida de um teste da Loteria Esportiva Federal
ou teste que a suceder.
Parágrafo único. A Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAEs fica obrigada a prestar contas públicas, na forma da lei, do dinheiro
que receber na forma deste dispositivo.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta dias de sua
publicação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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LEI Nº 9.999, DE 30 DE AGOSTO DE 2000
Altera o inciso VIII do ar. 5º da Lei nº 8313,
de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei
nº 9312, de 5 de novembro de 1996, que
restabelece princípios da Lei nº 7505, de 2 de
julho de 1986, institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras
providências, aumentando para três por cento
da arrecadação bruta das loterias federais e
concursos de prognósticos destinados ao
Programa.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O inciso VIII do art. 5º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
alterada pela Lei nº 9.312, de 5 de novembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.5º. ...........................................................................................................
.........................................................................................................................
VIII - três por cento da arrecadação bruta dos concursos de progonóstico e
loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a aurorização
federal, deduzindo-se este valor do montante destinado aos prêmios; (NR)
...................................................................................................................... "
Art. 2º. Este Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de agosto de 2000; 179º da Independência e 112º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Weffort
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LEI Nº 10.260, DE 12 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
(Denominação do capítulo com redação dada pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017,
convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
.......................................................................................................................................................
Seção I
Das Receitas do Fundo de Financiamento Estudantil
(Denominação da seção com redação dada pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017,
convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
Art. 2º Constituem receitas do FIES:
I - dotações orçamentárias consignadas ao MEC, ressalvado o disposto no art. 16;
II – trinta por cento da renda líquida dos concursos de prognósticos administrados
pela Caixa Econômica Federal, bem como a totalidade dos recursos de premiação não
procurados pelos contemplados dentro do prazo de prescrição, ressalvado o disposto no art.
16;
III - encargos e sanções contratualmente cobrados nos financiamentos concedidos
ao amparo desta Lei;
IV - multas decorrentes de sanções aplicadas por descumprimento dos preceitos
desta Lei e demais normas que regulamentam o Fies; (Inciso com redação dada pela Lei nº
13.366, de 1/12/2016)
V - encargos e sanções contratualmente cobrados nos financiamentos concedidos
no âmbito do Programa de Crédito Educativo, de que trata a Lei nº 8.436, de 25 de junho de
1992, ressalvado o disposto no art. 16;
VI - rendimento de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades; e
VII - receitas patrimoniais.
VIII - outras receitas. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
§ 1º Fica autorizada:
I - (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
II - a transferência ao FIES dos saldos devedores dos financiamentos concedidos
no âmbito do Programa de Crédito Educativo de que trata a Lei nº 8.436, de 1992;
III - a alienação, total ou parcial, a empresas e a instituições financeiras, dos ativos
de que trata o inciso II deste parágrafo e dos ativos representados por financiamentos
concedidos na forma desta Lei; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 785, de
6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
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IV - a contratação de empresas e de instituições financeiras para serviços de
cobrança administrativa e de administração dos ativos referidos no inciso III deste parágrafo.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530,
de 7/12/2017)
§ 2º As disponibilidades de caixa do FIES deverão ser mantidas em depósito na
conta única do Tesouro Nacional.
§ 3º As despesas do Fies com os agentes financeiros corresponderão a
remuneração mensal de até 2% a.a. (dois por cento ao ano), calculados sobre o saldo devedor
dos financiamentos concedidos, ponderados pela taxa de adimplência, na forma do
regulamento. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
I - (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
II - (Revogado pelas Leis nº 11.552, de 19/11/2007 e pela Lei nº 12.202, de
14/1/2010)
III – (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
IV - (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
§ 4º (Revogado pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010).
§ 5º Os saldos devedores alienados ao amparo do inciso III do § 1º deste artigo e
os dos contratos cujos aditamentos ocorreram após 31 de maio de 1999 poderão ser
renegociados entre credores e devedores, segundo condições que estabelecerem, relativas à
atualização de débitos constituídos, saldos devedores, prazos, taxas de juros, garantias,
valores de prestações e eventuais descontos, observado o seguinte: (“Caput” do parágrafo
com redação dada pela Lei nº 10.846, de 12/3/2004)
I - na hipótese de renegociação de saldo devedor parcialmente alienado na forma
do inciso III do § 1º deste artigo, serão estabelecidas condições idênticas de composição para
todas as parcelas do débito, cabendo a cada credor, no total repactuado, a respectiva
participação percentual no montante renegociado com cada devedor; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 10.846, de 12/3/2004)
II - as instituições adquirentes deverão apresentar ao MEC, até o dia 10 de cada
mês, relatório referente aos contratos renegociados e liquidados no mês anterior, contendo o
número do contrato, nome do devedor, saldo devedor, valor renegociado ou liquidado,
quantidade e valor de prestações, taxa de juros, além de outras informações julgadas
necessárias pelo MEC.
§ 6º A remuneração de que trata o § 3º será custeada pelas instituições de ensino e
corresponderá à remuneração de 2% (dois por cento) sobre o valor dos encargos educacionais
liberados, a qual, após recolhida, será repassada diretamente aos agentes financeiros, nos
termos de regulamentação específica. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 741,
de 14/7/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016)
§ 7º É vedada a inclusão da remuneração de que trata o § 3º deste artigo na
planilha de custo prevista no § 3º do art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.366, de 1/12/2016, com redação dada pela Medida
Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
§ 8º É a União dispensada do processo licitatório nos casos de contratação de
empresas públicas e de instituições financeiras oficiais federais para os fins previstos nos
incisos III e IV do § 1º deste artigo e no § 3º do art. 3º desta Lei. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.530,
de 7/12/2017)
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Seção II
Da Gestão do Fundo de Financiamento Estudantil
(Denominação da seção com redação dada pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017,
convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
Art. 3º A gestão do Fies caberá: (“Caput” do artigo com redação dada pela
Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
I - ao Ministério da Educação, na qualidade de: (“Caput’ do inciso com redação
dada pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
a) formulador da política de oferta de vagas e de seleção de estudantes, nos
termos do que for aprovado pelo CG-Fies; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 785,
de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
b) supervisor do cumprimento das normas do programa; (Alínea acrescida pela
Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
c) administrador dos ativos e passivos do Fies, podendo esta atribuição ser
delegada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); (Alínea acrescida
pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida e com redação dada pela Lei nº
13.530, de 7/12/2017)
II - a instituição financeira pública federal, contratada na qualidade de agente
operador, na forma a ser regulamentada pelo Ministério da Educação; (Inciso com redação
dada pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida e com redação dada pela Lei nº
13.530, de 7/12/2017)
III - ao Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies), que terá
sua composição, sua estrutura e sua competência instituídas e regulamentadas por decreto, na
qualidade de: (“Caput” do inciso acrescido pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017,
convertida e com redação dada pela Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
a) formulador da política de oferta de financiamento; (Alínea acrescida pela
Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
b) supervisor da execução das operações do Fies sob coordenação do Ministério
da Educação. (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida e
com redação dada pela Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
§ 1º O Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies,
editará regulamento sobre: (“Caput” do parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
I - as regras de seleção de estudantes a serem financiados, devendo ser
considerados a renda familiar per capita e outros requisitos, e as regras de oferta de vagas;
(Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº
13.530, de 7/12/2017)
II - os casos de transferência de curso ou instituição, de renovação, de suspensão
temporária e de dilação e encerramento do período de utilização do financiamento; (Inciso
com redação dada pela Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
III - as exigências de desempenho acadêmico para a manutenção do
financiamento, observado o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 1º desta Lei; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 11.552, de 19/11/2007)
IV - aplicação de sanções às instituições de ensino e aos estudantes que
descumprirem as regras do Fies, observados os §§ 5º e 6º do art. 4º desta Lei; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 12.202, de 14/1/2010)
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V - o abatimento de que trata o art. 6º-B desta Lei; (Inciso acrescido pela Lei nº
12.431, de 24/6/2011, com redação dada pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017,
convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
VI - os requisitos e os critérios específicos para adesão e financiamento de cursos
de: (“Caput” do inciso acrescido pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida e
com redação dada pela Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
a) pedagogia e licenciatura como parte das políticas educacionais de fomento à
qualidade da formação de professores; (Alínea acrescida pela Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
b) formação em outras áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento
econômico e social sustentável, nacional e regional. (Alínea acrescida pela Lei nº 13.530, de
7/12/2017)
§ 2º De acordo com os limites de crédito estabelecidos pelo Ministério da
Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies, as instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil poderão, na qualidade de agente
financeiro, conceder financiamentos com recursos do Fies. (Parágrafo com redação dada
pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
§ 3º Na modalidade do Fies de que tratam os Capítulos II e II-A desta Lei, as
atribuições de agente operador, de agente financeiro do Fies e de gestor do Fundo Garantidor
do Fies (FGFies), de que trata o art. 6º-G desta Lei, poderão ser exercidas pela mesma
instituição financeira pública federal contratada pelo Ministério da Educação, desde que a
execução das atribuições seja segregada por departamentos. (Parágrafo com redação dada
pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
§ 4º As instituições financeiras disponibilizarão ao CG-Fies informações sobre os
financiamentos concedidos, na forma estabelecida em regulamento. (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
§ 5º O agente operador disponibilizará ao CG-Fies os indicadores do Fies e as
informações relativas ao financiamento sob sua posse, na forma estabelecida em regulamento,
e fará a gestão do programa, conforme as normas estabelecidas. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
§ 6º O Ministério da Educação, ao estabelecer a oferta de vagas no âmbito do
Fies, observará a disponibilidade financeira e orçamentária e a compatibilidade com as metas
de resultados fiscais estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias. (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
§ 7º As decisões que apresentem impacto fiscal serão tomadas por unanimidade
dos representantes da União no CG-Fies. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
§ 8º Na composição do CG-Fies, a representação do Ministério da Educação:
I - exercerá a Presidência e a Vice-Presidência;
II - terá direito a voto de desempate, no exercício da Presidência, sem prejuízo do
disposto no § 7º deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
§ 9º As atribuições da Secretaria Executiva do CG-Fies serão exercidas pelo
FNDE. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
§ 10. O CG-Fies poderá convidar representantes das instituições de educação
superior, dos estudantes e dos demais segmentos envolvidos para participar de reuniões, sem
direito a voto. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 10.746, DE 10 DE OUTUBRO DE 2003
Altera a redação dos arts. 1º, 4º e 5º da Lei nº
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que
institui o Fundo Nacional de Segurança
Pública - FNSP, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os arts. 1º, 4º e 5º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça, o Fundo
Nacional de Segurança Pública - FNSP, com o objetivo de apoiar projetos
na área de segurança pública e de prevenção à violência, enquadrados nas
diretrizes do plano de segurança pública do Governo Federal.
Parágrafo único. (revogado)." (NR)
"Art. 4º O FNSP apoiará projetos na área de segurança pública destinados,
dentre outros, a:
I - reequipamento, treinamento e qualificação das polícias civis e militares,
corpos de bombeiros militares e guardas municipais;
II - sistemas de informações, de inteligência e investigação, bem como de
estatísticas policiais;
III - estruturação e modernização da polícia técnica e científica;
IV - programas de polícia comunitária; e
V - programas de prevenção ao delito e à violência.
....................................................................................................
§ 2º Na avaliação dos projetos, o Conselho Gestor priorizará o ente federado
que se comprometer com os seguintes resultados:
I - realização de diagnóstico dos problemas de segurança pública e
apresentação das respectivas soluções;
II - desenvolvimento de ações integradas dos diversos órgãos de segurança
pública;
III - qualificação das polícias civis e militares, corpos de bombeiros
militares e das guardas municipais;
IV - redução da corrupção e violência policiais;
V - redução da criminalidade e insegurança pública; e
VI - repressão ao crime organizado.
§ 3º Terão acesso aos recursos do FNSP:
I - o ente federado que tenha instituído, em seu âmbito, plano de segurança
pública; e
II - o Município que mantenha guarda municipal ou realize ações de
policiamento comunitário ou, ainda, implante Conselho de Segurança
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Pública, visando à obtenção dos resultados a que se refere o § 2º deste
artigo.
....................................................................................................
§ 5º Os recursos do FNSP poderão ser aplicados diretamente pela União ou
repassados mediante convênios, acordos, ajustes ou qualquer outra
modalidade estabelecida em lei, que se enquadre nos objetivos fixados neste
artigo." (NR)
"Art. 5º Os entes federados beneficiados com recursos do FNSP prestarão ao
Conselho Gestor e à Secretaria Nacional de Segurança Pública informações
sobre o desempenho de suas ações na área da segurança pública." (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
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LEI Nº 13.155, DE 4 DE AGOSTO DE 2015
Estabelece
princípios
e
práticas
de
responsabilidade fiscal e financeira e de gestão
transparente e democrática para entidades
desportivas profissionais de futebol; institui
parcelamentos especiais para recuperação de
dívidas pela União, cria a Autoridade Pública
de Governança do Futebol - APFUT; dispõe
sobre a gestão temerária no âmbito das
entidades desportivas profissionais; cria a
Loteria Exclusiva - LOTEX; altera as Leis nos
9.615, de 24 de março de 1998, 8.212, de 24
de julho de 1991, 10.671, de 15 de maio de
2003, 10.891, de 9 de julho de 2004, 11.345,
de 14 de setembro de 2006, e 11.438, de 29 de
dezembro de 2006, e os Decretos-Leis nos
3.688, de 3 de outubro de 1941, e 204, de 27
de fevereiro de 1967; revoga a Medida
Provisória no 669, de 26 de fevereiro de 2015;
cria programa de iniciação esportiva escolar; e
dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DAS LOTERIAS
Art. 28. Fica o Poder Executivo federal autorizado a instituir a Loteria Instantânea
Exclusiva - LOTEX, tendo como tema marcas, emblemas, hinos, símbolos, escudos e
similares relativos às entidades de prática desportiva da modalidade futebol, implementada
em meio físico ou virtual.
§ 1º A loteria de que trata o caput deste artigo será autorizada pelo Ministério da
Fazenda e executada diretamente, pela Caixa Econômica Federal, ou indiretamente, mediante
concessão.
§ 2º Poderá participar do concurso de prognóstico a entidade de prática desportiva
da modalidade futebol que, cumulativamente:
I - ceder os direitos de uso de sua denominação, marca, emblema, hino, símbolos
e similares para divulgação e execução do concurso; e
II - publicar demonstrações financeiras nos termos do inciso VI do art. 4º desta
Lei.
§ 3º (VETADO).
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§ 4º Da totalidade da arrecadação de cada emissão da Lotex, 65% (sessenta e
cinco por cento) serão destinados à premiação, 10% (dez por cento) ao Ministério do Esporte
para serem aplicados em projetos de iniciação desportiva escolar, 2,7% (dois inteiros e sete
décimos por cento) para as entidades de prática desportiva referidas no inciso I do § 2º deste
artigo, 18,3% (dezoito inteiros e três décimos por cento) para despesas de custeio e
manutenção, 3% (três por cento) para o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, conforme
disposto na Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, e o restante formará a renda
líquida, de acordo com a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 5º Fica a Caixa Econômica Federal autorizada, no que se refere à Loteria
Instantânea Exclusiva - LOTEX e outros concursos que utilizem ou venham a utilizar a
imagem de agremiações de futebol, a negociar com as respectivas entidades de prática
desportiva todos os aspectos relacionados com a utilização de suas denominações, marcas,
emblemas, hinos, símbolos e similares.
§ 6º (VETADO).
§ 7º (VETADO).
Art. 29. (VETADO).
Art. 30. (VETADO).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

