
ICMS 

ESPORTIVO 

Passo a Passo para cadastro de 

Gestor Esportivo Municipal e Conselho 

Municipal de Esportes. 



PASSO 1  
 Cadastro do Gestor Esportivo Municipal 

Acesse o site: icms.esportes.mg.gov.br .Na tela inicial clique em 

Registrar-se como Gestor Esportivo Municipal. 



Digite o CPF do Gestor Esportivo Municipal e clique em Verificar 

CPF. 

 



• Digite os dados do Gestor Esportivo Municipal e clique em 

Salvar. 

 

Obs.: Os campos com asteriscos são de preenchimento 

obrigatório. 

 



Aparecerá uma tela com informações sobre a validação. Clique em 

Abrir Formulário a ser preenchido. 

 

 



• O formulário será gerado contendo os dados do Gestor 

Esportivo Municipal. Imprima o formulário. O Gestor e o 

Prefeito ou Secretário responsável pela área de Esportes devem 

assinar. Envie à SEEJ no endereço indicado na tela anterior 

 

 



 
O processo de cadastro do Gestor Esportivo 

Municipal foi concluído! 

Assim que o formulário chegar à SEEJ será 

validado e o Gestor Esportivo Municipal terá 

acesso ao Sistema para cadastro das informações 

(próximo passo) 

 



PASSO 2 
Cadastro de Documentos do Conselho 

Municipal de Esportes 

• Na tela inicial, coloque o CPF e senha do Gestor Esportivo 

Municipal e clique em Entrar. 

 



• Na aba esquerda, clique em Documentos. 

 

Obs.: Os documentos a serem inseridos devem estar em formato 

pdf. 



• Aparecerá a tela com os documentos a serem inseridos. Clique 

em Inserir Lei/Decreto de Criação. 



Na tela, preencha as informações solicitadas e clique no sinal 

positivo para escolher a Lei/ Decreto de Criação. 

 

Obs.: Os campos com asteriscos são de preenchimento 

obrigatório. 

 

 



• Escolha em seu computador o arquivo que contém a 

Lei/Decreto de Criação do Conselho Esportivo de seu 

município. 

 

 

 



• Clique em Salvar e o Sistema retornará para a tela dos 

documentos a serem inseridos. 

 

 



 
Siga o mesmo procedimento para incluir: 

-Regimento Interno 

-Decreto/Portaria de nomeação dos 

conselheiros atuais. 

-Ata de posse dos membros atuais. 

- Atas de reunião ordinárias. 

 

Lembre-se: devem ser inseridas pelo 

menos duas atas de reunião ocorridas no 

base, além da ata de posse dos atuais 

conselheiros. 

 

 



PASSO 3 

Informações sobre os 

conselheiros 
Após inclusão dos documentos, deve-se cadastrar as informações 

sobre os conselheiros municipais. Na aba esquerda, clique em 

Conselheiros. 

 

 



• Aparecerá a tela para cadastro dos conselheiros municipais. 

Clique em Inserir Conselheiro. 

 

 



• Digite o CPF do Conselheiro a ser inserido e clique em 

Verificar CPF. 

 

 



• Aparecerá a tela para inserção das informações sobre o 

conselheiro. Escolha a ata que conferiu posse ao 

conselheiro que deseja inserir, preencha as informações e 

clique em Salvar. 

 
Obs.: Os campos com asteriscos são de preenchimento 

obrigatório. 

 

 



 

Repita o procedimento para inclusão dos 

demais conselheiros.  

 

Lembre-se:  

- O número de conselheiros ativos 

titulares deve ser igual ao número 

indicado na Lei/decreto de Criação. 

- Um dos conselheiros deve ser indicado 

como presidente. 

 
 



• Ao final da inclusão de todos os conselheiros, a tela indicará 

100% de preenchimento. 

 

 



O processo de cadastro do Conselho 

Municipal de Esportes foi concluído! 

Aguarde a validação da SEEJ. 


