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LEI Nº 1.473, DE 17 DE ABRIL DE 2018. 
 
 

 Cria o Conselho Municipal de Esportes.  
 

O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I  
DA FINALIDADE BÁSICA DO CONSELHO  

 
Art.1º O Conselho Municipal de Esportes (CME) é um órgão colegiado, de natureza permanente, 

que tem por finalidade elaborar, desenvolver e incentivar, em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Assessor de Esportes de Nova Ramada, os projetos 
destinados à promoção das atividades esportivas, bem como fiscalizar o seu andamento, contribuindo 
para a elaboração de políticas públicas municipais relacionadas ao esporte, exercendo o controle 
social e auxiliando na melhoria da gestão, da qualidade e da transparência das políticas públicas de 
esporte executadas no Município de Nova Ramada. 

 
CAPÍTULO II  

DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO 
 

Art. 2º  São competências específicas do Conselho: 
I - propor políticas municipais de esporte e lazer no âmbito municipal; 
II - propor políticas municipais para o incentivo ao esporte amador; 
III  - oferecer subsídios técnicos e estabelecer diretrizes para o andamento das competições 

municipais. 
IV  - aprovar a programação anual do Município na área do esporte; 
V - atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de esporte; 
VI  - propor prioridade para a aplicação dos recursos financeiros municipais destinados ao esporte; 
VII  - colaborar na elaboração da proposta orçamentária do Município referente ao esporte e lazer; 
IX  - acompanhar a execução orçamentária dos recursos destinados ao esporte e lazer municipal; 
X - definir e apreciar critérios para a celebração de contratos ou convênios entre o Município e 

entidades públicas ou privadas promotoras de eventos esportivos e de lazer; 
XI  - elaborar e aprovar seu regimento interno e suas alterações.  

 

CAPÍTULO III  
DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

 
Art. 3º O Conselho Municipal de Esporte e Lazer terá a seguinte composição: 
I - membros do Poder Público: 
a) Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo; 
b) Assessor de Esportes; 
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c) Educador Físico; 
II  - membros da Sociedade Civil: 
a) Representantes das entidades esportivas;  
b) um representante dos Professores de Educação Física; 
Parágrafo único. A cada membro efetivo da Sociedade Civil para o Conselho Municipal de 

Esporte corresponderá um suplente, indicado pelos dirigentes dessas entidades ou responsável direto. 
Art. 4º Os membros efetivos do poder Público serão nomeados pelo Prefeito Municipal de livre 

escolha. O Assessor de Esportes do Município será para os efeitos legais, sempre o seu Presidente. 
Parágrafo único. Na ausência ou impedimento do Assessor de Esporte do Município a Presidência 

será exercida por um dos membros do Poder Público. 
Art. 5º O mandato dos Conselheiros será de 2 (dois) anos, permitida a recondução de sua 

totalidade, uma única vez. 
Art. 6º O Conselho reger-se-á no que se refere aos seus membros, pelas seguintes disposições: 
I - o exercício da função de Conselheiro não será remunerado, sendo considerado como serviço 

público relevante; 
II  - os membros poderão ser substituídos, a qualquer tempo, mediante solicitação da entidade ou 

autoridade responsável por sua indicação, apresentada ao Presidente do Conselho; 
III  - ficará extinto o mandato do Conselheiro que deixar de comparecer, sem justificativa, a três 

reuniões ordinárias consecutivas ou a três reuniões extraordinárias, convocadas pelo Presidente ou 
responsável para tal fim. 

Parágrafo único. O prazo para justificar sua ausência é de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
reunião em que se verificou o fato.  
 

CAPÍTULO IV  
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO CONSELHO 

 
Art. 7º Compete ao Presidente do Conselho: 
I -   convocar as reuniões do Conselho, dando ciência a seus membros; 
II  -   organizar a ordem do dia das reuniões; 
III  -  abrir, prorrogar, presidir, encerrar e suspender as reuniões do Conselho; 
IV - realizar os trabalhos de secretariado, redigindo as atas e demais decisões do conselho; 
V -   representar o Conselho ou delegar poderes aos seus membros para que façam essa 

representação; 
VI  -   coordenar os trabalhos durante as reuniões; 
VII  -  conhecer as justificativas de ausência dos membros do Conselho; 
VIII  - propor ao Conselho alterações em seu Regimento interno.  

  
 

CAPITULO  V 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 8º O Conselho elaborará seu Regimento Interno, que será encaminhado para Decreto do 

Prefeito Municipal, no prazo de noventa dias após a publicação oficial desta Lei. 
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Art. 9º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais 
especiais no orçamento geral do Município para atender as despesas com a criação do Conselho de 
esporte. 

Art. 10. Demais normas necessárias ao funcionamento do Conselho serão regulamentadas por ato 
próprio do Poder Executivo Municipal. 

Art. 11. Fica revogada a Lei nº 123, de 13 de Maio de 1998, de criação do Conselho Municipal de 
Desporto. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 NOVA RAMADA/RS, 17 de Abril de 2018. 

 

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito 

 

Registre-se e Publique-se. 
 
             Marinez de Lima Rubert                                                                 
Secretária Municipal de Administração 


