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LEI Nº 050/2001                                                   DE 30 DE NOVEMBRO DE 2001 
Referente ao Projeto de Lei nº 054, de 02 de setembro de 2001. 

 
 
 
                       

“DISPÕE SOBRE A  CRIAÇÃO DO  CONSELHO   
MUNICIPAL DE    DESPORTO    LAZER E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
 

                                              
                                             A  CÂMARA MUNICIPAL DE  LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 
Aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei: 

 
                                            Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Desporto e Lazer, órgão 

que tem por finalidade formular a política e incentivar as atividades esportivas do Município. 
                                            Art. 2º - O Conselho será composto de nove (09) membros, nomeados 
pelo Chefe do Executivo e indicado da seguinte forma: 

 
                                              I – quatro pelo Chefe do Executivo; 

                                              
                                             II- quatro por entidades organizadas, como associações, sindicatos e 
similares;  

                                             III – um pela Câmara Municipal; 
 

                                             §  1º -  O Secretário de Turismo Desporto  Lazer  Meio Ambiente e 
Desenvolvimento é membro nato do conselho. 
 

                                             §  2º -  O mandato dos conselheiros será de dois anos, permitida a 
recondução. 

                                             §  3º -  A cada membro efetivo corresponderá um suplente. 
 
                                             § 4º - O Secretário de Turismo Desporto  Lazer Meio Ambiente e 

Desenvolvimento designará servidor para a função de Secretário Executivo do Conselho a quem 
competirá promover o apoio administrativo e secretariar as reuniões do órgão. 

                                               
                                             Art. 3º - O exercício do mandato de Conselheiro é gratuito e será 
considerado serviço público relevante. 

 
                                             Art. 4º - Compete ao Conselho Municipal de Desporto e Lazer: 

 
                                             I – realizar estudos que objetivam desenvolver as diferentes 
modalidades esportivas do Município; 

                                             II – opinar sobre a concessão de subvenções a entidades esportivas do 
Município; 

                                             III – elaborar estudos e políticas de investimentos do município na área 
esportiva; 
                                             IV – elaborar o calendário de eventos desportivos no município; 

                                             V  - formular políticas para o incentivo  ao esporte amador; 
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                                            VI – manter intercâmbio com entidades similares e outros municípios e 
do Governo do Estado; 
 

                                             VII – elaborar  o seu regimento interno a ser aprovado por Decreto do 
Chefe do Executivo, no que competir-lhe  privativamente, não concorrendo com o Regimento 

Interno da Prefeitura Municipal; 
 
                                             VIII – Organizar eventos esportivos que constam no calendário anual e 

os eventos esporádicos que o governo do município venha requerer. 
 

                                            Art. 5º - O município na medida de suas disponibilidades prestará 
cooperação financeira a entidades desportivas  amadorísticas, mediante a concessão de subvenção 
anual ou auxílio para a realização de objetivos no campo das práticas esportivas. 

 
                                            Art. 6º - O pedido de subvenção ou de auxílio formulado por entidade 

desportiva deverá ser acompanhado de circunstanciada exposição justificativa de sua necessidade e 
do emprego que lhe  será dado, bem como instruído com documentos hábeis provando o 
cumprimento dos seguintes requisitos: 

 
                                             I –  ter personalidade jurídica; 

                                             II –  destinar-se às práticas desportivas amadoras; 
                                             III –  ter corpo dirigente idôneo; 
                                            IV – não receber qualquer subvenção ou outro auxílio do município; 

                                             V – não dispor de recursos próprios suficientes para a manutenção dos 
seus servidores; 

                                             VI – estar registrada na Secretaria Municipal de Turismo Desporto 
Lazer Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
                                                           

                                              Art. 7º - O Chefe do Executivo poderá  por Decreto regulamentar as 
atribuições do Conselho. 

 
                                            Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 1º (primeiro) de setembro 2001, revogadas as demais disposições em contrário. 

 
                                            GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de 2001. 
                                              
                           

 
 

 

José Ribeiro Martins Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 


