
ICMS 

ESPORTIVO 
Passo a Passo para Cadastro do Gestor 

Esportivo Municipal 



PASSO 1 

Registrando-se como Gestor Esportivo 

Municipal 
• Acesse o Sistema de Informação ICMS Esportivo, disponível em 

icms.esportes.mg.gov.br e clique em “Registra-se como Gestor 

Esportivo Municipal” 



PASSO 2 

Verificando dados 
• Informe seu CPF e e-mail. Logo após, clique em “Verificar Dados” 



PASSO 3 
Conferindo informações 

• Caso você já tenha cadastro no Sistema de Informação ICMS 
Esportivo, é necessário conferir as informações. Se as informações 
estiverem corretas, clique em “Informação confere e desejo 
vincular a este cadastro”. Caso contrário, clique em “Informação 
não confere, desejo notificar a SEESP dos dados incorretos 



PASSO 4 

Informando os dados pessoais 

• Insira os dados 
solicitados para o 
cadastro. Logo 
após, clique em 
“Salvar” 



PASSO 5 

Gerando  o “Formulário” 
• Clique em “Gerar Formulário” 



PASSO 6 

Preenchendo o “Formulário de Cadastro 

do Gestor” 
• Imprima o 

Formulário de 
Cadastro do Gestor 
Esportivo Municipal, 
para que o Prefeito 
ou Secretário 
Municipal 
responsável pela 
área de Esportes do 
Município e o Gestor 
Esportivo possam 
assinar o 
documento. 



PASSO 7 

Anexando a cópia dos documentos 

• Após coletar as assinaturas digitalize o “Formulário de Cadastro 

do Gestor” e, juntamente com o formulário, anexe as cópias dos 

documentos de identificação (RG ou CNH) e comprovante de 

cadastro de pessoa física (CPF) do Gestor Esportivo Municipal e 

do Prefeito ou Secretário Municipal responsável pela área de 

Esportes 

     Atenção: 

 É necessário que os documentos estejam em um arquivo 

único e em formato PDF.  

 A assinatura deve ser igual/similar àquela que consta no 

documento de identificação  

 

• Obs.: Para unir os arquivos em um único PDF, o Google oferece 

algumas opções gratuitas, como: https://smallpdf.com/pt/juntar-

pdf 



PASSO 8 
Acessando o Sistema para inserção da documentação 

• Para ter acesso novamente ao Sistema e enviar a documentação 

pertinente, selecione o link enviado para o e-mail que você cadastrou  

e cole no seu navegador de internet.  



PASSO 9 
Inserindo o arquivo em PDF no Sistema 

• Com o Formulário e as cópias dos documentos em um único arquivo 

no formato PDF, clique no botão “+” para inseri-lo. 



• Clique em “Enviar para análise” para concluir o processo de envio do arquivo. 

 

Obs.: O formulário deverá ser assinado, conforme consta no documento de 

identificação (RG ou CNH). 

PASSO 10 
Envio da Documentação para análise 



• Após seguir os passos anteriores, confira se o documento foi enviado. 

 

Obs.: O formulário deverá ser assinado, conforme consta no documento de identificação 

(RG ou CNH). 

 

PASSO 11 
Confirmação de envio 



PASSO 12 
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

• Nos casos de documentações que não atendam à 

legislação do ICMS Esportivo, a SEESP reprova a 

solicitação do município, justificando o motivo. Logo, uma 

nova solicitação de cadastro de Gestor Esportivo Municipal 

deve ser feita.  

• Quando a documentação está correta, após a aprovação da 

SEESP, o Gestor já pode acessar o Sistema de Informação 

do ICMS Esportivo. 



Em caso de dúvidas, encaminhe 

mensagem para o e-mail: 

icms.solidario@esportes.mg.gov.br 


