
ICMS

ESPORTIVO

Passo a Passo para o cadastro 

do Conselho Municipal de 

Esportes



PASSO 1
Cadastro do Conselho Municipal de 

Esportes

• Acesse o Sistema de Informação ICMS Esportivo,

disponível em icms.esportes.mg.gov.br. e, informe

o CPF e senha do Gestor Esportivo Municipal. Logo

após, clique em “Entrar”.



PASSO 2

Inserindo documentos 

comprobatórios
• Na aba esquerda, clique em “Documentos”.

Obs.: Todos os documentos inseridos devem estar em 

formato PDF e não poderão exceder 5MB de tamanho.



PASSO 3

Inserir Lei/Decreto de Criação

• Para inserir uma nova Lei/Decreto de Criação do 

Conselho ou uma Lei/Decreto de alteração, clique 

em “Inserir Lei/Decreto de Criação”.



• 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.



• Clique em “Salvar” e o Sistema retornará para

a tela de inserção de documentos do Conselho

Municipal de Esportes.



PASSO 4

Inserção dos demais 

documentos

• Siga o mesmo procedimento para

incluir:

-Regimento Interno;

-Decreto/Portaria de nomeação dos

conselheiros atuais;

-Atas de reunião ordinárias;

Lembre-se: devem ser inseridas pelo

menos três atas de reunião ocorridas no

ano base.



PASSO 5
Cadastrando conselheiros

• Após inclusão dos documentos do Conselho, é

necessário cadastrar os conselheiros citados no

Decreto/Portaria de Nomeação. Na aba esquerda,

clique em “Conselheiros”.



• Aparecerá a tela para cadastro dos conselheiros

municipais de esportes. Clique em “Inserir

Conselheiro”.



• Digite o CPF do Conselheiro que deseja cadastrar e clique em

“Verificar CPF”.



• Escolha o Ato que nomeou o conselheiro. Preencha as

informações e clique em “Salvar”.

Obs.: Os campos com asteriscos são de preenchimento 

obrigatório.



Passo 6 -

Inserção dos demais 

conselheiros

• Repita o procedimento para

inclusão dos demais

conselheiros.

Lembre-se:

- O número de conselheiros ativos

titulares e suplentes (quando

houver) 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 documentos e 

conselheiros, a tela indicará 100% de 

preenchimento.



O processo de cadastro do Conselho 

Municipal de Esportes foi concluído! 

Aguarde a validação da SEESP.


