
LEI MUNICIPAL Nº 61/ 2001 
 

Cria o Conselho Municipal de Desportos – 
CMD – e dá outras providências. 
 

JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado Rio Grande 
do Sul. 
 

Faço saber que, o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e  promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - É criado o Conselho Municipal de 
Desportos – CMD, órgão colegiado de caráter consultivo, normativo, 
deliberativo e fiscalizador, vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal, 
sendo de sua competência: 

 
I- Organizar e apresentar, anualmente, ao Executivo, o 

Calendário Esportivo Anual de acordo com as atividades esportivas do 
Município; 
 

II- Oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano 
Municipal do Desporto; 
 

III- Realizar censos esportivos no Município, em 
colaboração com o competente órgão estadual; 
 

IV- Estudar e sugerir medidas que visem à expansão e ao 
aperfeiçoamento do desporto no âmbito do Município; 
 

V- Organizar o cadastro esportivo do Município; 
 

VI- Verificar a situação das entidades esportivas do 
Município, propondo ou opinando nos auxílios e subvenções a serem 
concedidos pelo Poder Público, fiscalizando sua aplicação; 



VII- Acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos 
financeiros e materiais destinados pelo Município de atividades 
desportivas; 
 

VIII- Atuar em conjunto com os órgãos públicos 
federais, estaduais e de outros Municípios para estimular a prática do 
desporto em todas as suas manifestações e faixas etárias; 
 

IX- Fazer cumprir e preservar os princípios e preceitos que 
regem a prática desportiva; 
 

X- Estabelecer normas, sob a forma de resoluções, 
que garantem os direitos e impeçam a utilização de meios ilícitos; 
 

XI- Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos 
regulamentares emitidos pelos poderes esportivos a que estiver 
subordinado; 
 

XII- Interpretar a legislação esportiva em vigor no 
País, e zelar pelo seu cumprimento; 
 

XIII- Apresentar ao Poder Executivo Municipal, 
anualmente, por ocasião da elaboração do orçamento, proposta de 
alocação de recursos para a promoção da prática desportiva no 
Município; 
 

XIV- Emitir pareceres e recomendações sobre questões 
esportivas Municipais; 
 

XV- Elaborar o seu regimento interno; 
 

XVI- Atuar para que sejam reservadas áreas de terras 
para oportunas construções de estádios, piscinas, ginásios e praças 
desportivas de recreação; 
 

XVII- Exercer as atribuições que lhe forem delegadas, e 
outras, constantes na legislação desportiva; 



Parágrafo Único – Cumpre ao Conselho Municipal de 
Desportos, além das atribuições que lhe são cometidas nesta Lei, em 
estreita colaboração com o Secretário Municipal de  Educação, Cultura e 
Lazer e assessores técnicos de sua escolha, participar da avaliação e 
seleção dos projetos desportivos que deverão ser apoiados, bem como 
lhes determinar o valor-limite de alocação de recursos. 

 
Art. 2º - O Conselho Municipal de Desportos será 

constituído por 14 (catorze) membros, nomeados pelo Prefeito 
Municipal, sendo: 

 
I- 02 (dois) escolhidos pelo Prefeito Municipal, dentre 

destacados desportistas residentes no Município; 
 

II- 01 (um) escolhido pelo Secretário Municipal da 
Educação, Cultura e Lazer; 
 

III- 07 (sete) escolhidos pelas Associações de Moradores do 
Município; 
 

IV- 01 (um) escolhido pelos estudantes do Município, 
através de sua entidade; 
 

V- 03 (três) escolhidos pelas Associações de Clubes Sociais 
e Esportivos; 

 
 
§1º O mandato dos membros do Conselho Municipal de 

Desportos terá duração de quatro anos, podendo ser reconduzidos. 
 
§2º O exercício do cargo de Conselheiro será gratuito e 

considerado como serviço relevante prestado ao Município. 
 
§3º O CMD, será dirigido pela Diretoria executiva composta 

de:  Presidente, vice-presidente, 1º e 2º Secretários , 1º e 2º Tesoureiros e 
um coordenador desportivo, escolhidos através de votação entre os seus 



membros, com mandato de dois anos, podendo ser reeleitos por igual 
período, todos com atividades não remuneradas. 

 
Art. 3º - Os orçamentos anuais consignarão 

dotações para a manutenção do Conselho Municipal de Desportos e para 
a realização do programa de eventos e atividades esportivas do 
Município. 

 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2001. 
 
 
       
        
                       João Domingos Rodrigues da Silva 
          Prefeito Municipal 
 
 
 
Registre-se e publique-se no Painel de  
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
Rita de  Cássia de Oliveira 
  Diretora de Expediente 
 
 


