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PROJETO DE LEI Nº 030-01/2021 
 

Cria o Conselho Municipal do Desporto – 
CMD – e o Fundo Municipal de Esportes. 

 

 Art. 1° O Conselho Municipal do Desporto – CMD, é um órgão colegiado de 
caráter consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, representativo da comunidade 
desportiva do Município de Estrela (RS), cabendo-lhe: 

I – oferecer subsídios técnicos para a criação do Plano Municipal do Desporto; 
II – emitir pareceres e recomendações sobre questões esportivas municipais; 
III – elaborar o seu Regimento Interno; 
IV – manifestar-se sobre matéria relacionada com o desporto no âmbito do 

Município; 
V – cooperar com os órgãos responsáveis pela fiscalização do exercício 

profissional da educação física, esporte e lazer; 
VI – interpretar a legislação desportiva e zelar pelo seu cumprimento; 
VII – estabelecer regime de mútua colaboração entre órgãos públicos, 

federações, ligas e entidades estaduais e federais afetas às suas atuações; 
VIII – estudar e sugerir medidas que visem à expansão e ao aperfeiçoamento do 

desporto e do lazer no âmbito do Município; 
IX – promover estudos junto à comunidade com vistas ao levantamento e 

encaminhamento de soluções dos problemas do desporto e do lazer; 
X – manifestar-se sobre convênios, acordos e contratos de apoio ao desporto e 

do lazer, celebrados entre o Município e entidades privadas; 
XI – acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos financeiros e materiais 

destinados pelo Município às atividades desportivas e de lazer; 
XII – exercer as atribuições que lhe forem delegadas; 
XIII – estabelecer regime de colaboração com outros conselhos municipais para 

assuntos afins; 
XIV – emitir parecer sobre a concessão de auxílios e subvenções a indivíduos e 

instituições esportivas e de lazeres municipais; 
XV – colaborar na formulação de políticas de integração do desporto e do lazer, 

com entidades empresariais, visando o aumento de investimentos nesta área da oferta 
de emprego e renda; 

XVI – realizar anualmente a escolha e entrega do Prêmio Mérito Esportivo, dentro 
das categorias estabelecidas pelos Conselheiros do CMD, a partir dos critérios 
previamente definidos. 
 

Parágrafo Único. As deliberações do Conselho terão a forma de resolução, em 
caráter de recomendação. 
 

Art. 2º O CMD será constituído de 08 (oito) membros Titulares e 08 (oito) 
Suplentes, tendo a seguinte composição: 
 

Instituições Governamentais: 
I   – 01 (um) Representante Secretaria de Educação. 
II –  01 (um) Representante Secretaria de Saúde. 
III – 01 (um) Representante Secretaria Especial de Cultura Esporte e Lazer. 
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Instituições não Governamentais 
IV – 01 (um) Representante Esportes Coletivos. 
V –  01 (um) Representante Associações Esportivas. 
VI – 01 (um) Representante da CACIS 
VII-  01 (um) Representante Esporte Feminino 
VIII- 01 (um) Representante Esporte Olímpico 

 
Parágrafo Único. As entidades indicarão seus representantes, titulares e 

suplentes, os quais serão nomeados pelo Prefeito, através de decreto. 
 

Art. 3º O mandato de cada membro do CMD terá a duração de dois anos, sendo 
permitida uma recondução. 
 

§ 1º Dar-se-á a perda automática do mandato quando o Conselheiro deixar de 
pertencer à entidade que estiver representando no Conselho. 
 

§ 2º Todos os membros do Conselho devem ser pessoas de reconhecida 
participação na comunidade desportiva e residir no Município de Estrela (RS). 
 

Art. 4º Para cada Conselheiro titular haverá um suplente, que assumirá nos 
impedimentos daquele. 
 

Parágrafo único. Em caso de exoneração do titular ou do suplente far-se-á nova 
nomeação, cujo mandato terminará com o de seu antecessor. 
 

Art. 5º O mandato dos membros do CMD será exercido sem qualquer 
remuneração, constituindo-se, para todos os efeitos, em serviço de relevância para a 
comunidade. 
 

Art.  6º O Conselho elegerá bienalmente, por maioria simples e votação secreta, 
dentre seus membros, um Presidente e um Vice-Presidente, cuja as atribuições serão 
definidas no Regimento Internos. 
 

Art. 7º O Conselho aprovará o seu próprio Regimento Interno, observadas as 
disposições da presente Lei. 
 

Art. 8º Administração Municipal colocará à disposição do Conselho Municipal de 
Desporto doações públicas, aluguel de horários das praças esportivas públicas; 
inscrições de competições realizadas pela Secretaria Especial de Cultura, Esporte e 
Lazer; inscrições dos eventos realizados pela Secretaria Especial de Cultura, Esporte e 
Lazer: percentual da arrecadação tributária do Município de Estrela RS, devendo ser 
previstos recursos orçamentários para tal o mesmo fim, conforme legislação cria-se o 
Fundo Municipal de Esportes. 
 

§ 1º Constituem recursos do Fundo Municipal de Esportes aqueles provenientes 
de: 

I - dotação orçamentária própria; 
II - créditos especiais ou suplementares a ele destinados; 
III - retorno e resultados de suas aplicações; 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 
 

 

IV - multas, correção monetária e juros, em decorrência de suas operações; 
V - contribuições ou doações de outras origens; 
VI - origem orçamentária da União e do Estado, destinados a programas 

esportivos; 
VII - multas aplicadas por danos a bens do Município utilizados para eventos 

esportivos; 
VIII - taxas de inscrições para participação nos eventos e campeonatos 

esportivos presentes no calendário municipal; 
IX - acordos, contratos, consórcios, convênios e quaisquer outros destinados 

especificamente ao Fundo. 
 

Art. 9º O Fundo Municipal de Esportes terá contabilidade vinculada à SECEL – 
Secretaria Especial Cultura, Esportes e Lazer, que registrará todos os atos a ele 
pertinentes, de modo que se possa elaborar o respectivo balanço financeiro, devendo 
seus recursos ser depositados em conta corrente especial, vinculada exclusivamente 
ao atendimento de suas finalidades. 
 

Art. 10 A gestão administrativa e financeira dos recursos do Fundo Municipal de 
Esportes caberá à SECEL – Secretaria Especial Cultura, Esportes e Lazer. 
 

Art. 11 Os recursos do Fundo Municipal de Esportes serão aplicados: 
I - em projetos que visem fomentar e estimular atividades esportivas no Município 

de Estrela RS, bem como atender a entidades privadas sem fins lucrativos nas diversas 
modalidades esportivas; 

II - na aquisição de materiais esportivos para difundir a prática esportiva; 
III - na aquisição de materiais para manutenção de praças esportivas; 
IV - em despesas decorrentes de eventos e campeonatos esportivos que 

envolvam atletas federados e não federados que sejam organizados pelo Município ou 
contem com o apoio deste; 

V - em despesas com premiações decorrentes de eventos e campeonatos 
esportivos; 

VI - despesas provenientes da contratação de profissionais da área médica para 
dar suporte aos eventos esportivos do Município. 
 

§ 1º Fica proibida a destinação de recursos do Fundo para fins de suportar 
financeiramente entidades ou clubes ligados a federações que mantenham em seu 
quadro atividades esportivas profissionais cujo atleta, comissão técnica ou membro da 
diretoria recebam qualquer tipo de remuneração. 
 

§ 2º Até 20% (dez por cento) dos recursos do Fundo poderão ser aplicados em 
eventos esportivos de caráter internacional, nacional, estadual e regional que 
contribuam para a melhoria da atividade econômica do Município e para a melhoria da 
qualidade de vida dos munícipes. 
 

Art. 12 A execução dos projetos fomentados pelo Fundo Municipal de Esportes 
será acompanhada e fiscalizada pelo Conselho Municipal de Desporto. 
 

Art. 13 O Conselho reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por mês e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Prefeito, por seu Presidente ou por 
deliberação da maioria dos seus membros titulares. 
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Art. 14 O Conselho reunir-se-á com um quórum mínimo de 50% dos membros; 
as deliberações serão tomadas por maioria simples, sendo vedado o voto por 
procuração ou delegação. 
 

Parágrafo único. O Presidente do CMD somente votará na hipótese de haver 
ocorrido empate por ocasião da votação por parte dos demais Conselheiros, exercendo 
única e exclusivamente o voto de desempate. 
  

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 25 de março de 2021. 
 
 

João Carlos Schäfer 

Prefeito de Estrela em exercício 

    Roberto Arenhart 
     Secretário de Administração 

  
Visto da Assessoria Jurídica 

 
_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 25 de março de 2021. 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 030-01/2021 

 
 
Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 030-01/2021, que cria o Conselho Municipal do Desporto – CMD – e o 
Fundo Municipal de Esportes. 

O presente projeto de lei fará a criação do Conselho do 
Esporte do Município de Estrela (RS), que será um órgão consultivo, normativo, 
deliberativo e fiscalizador, que congrega representantes da esfera pública e de 
instituições representativas dos diversos setores que compõem o segmento de esporte.  

O Conselho será formado com 8 (oito) membros titulares e 8 
(oito) suplentes, sendo 3 (três) representantes titulares e suplentes da esfera pública e 
5 (cinco) representantes titulares e suplentes de entidades, compondo: um 
representante da Secretaria da Educação, um representante da Secretaria da Saúde, 
um representante da Secretaria Especial de Cultura, Esporte e Lazer, um representante 
de esportes coletivos, um representante da Associação Esportiva, um representante da 
CACIS,  um representante do Esporte Feminino e um representante do Esporte 
Olímpico.  

Ainda, Conselho Municipal do Desporto terá como 
competência: cumprir e fazer cumprir e preservar os princípios e preceitos da lei; 
promover, estimular, orientar e fiscalizar as práticas esportivas no município; oferecer 
subsídios técnicos a elaboração do Plano Municipal do Esporte; apresentar anualmente, 
ao Executivo, o plano de atividades para o exercício seguinte; emitir pareceres e 
recomendações sobre questões esportivas municipais; realizar censos esportivos no 
Município, em colaboração com o competente órgão do Estado; estabelecer regime de 
mútua colaboração entre a municipalidade e as entidades esportivas do município; 
elaborar seu regimento interno. 

Assim, a criação de um Conselho Municipal de Esportes é de 
muita importância, pois conseguiremos alcançar olhares diferentes sobre as práticas 
esportivas ofertadas no município, desta forma as entidades participantes poderão 
contribuir com o poder público, diante do desafio de ofertar programas esportivos, de 
lazer e recreação com bases em iniciativas consistentes e significativas para atender, 
de maneira responsável, a expectativa da sociedade, por meio de ações qualificadas, 
que tenha origem no princípio de maior socialização e democratização, para que se 
concretize a importância que o incentivo as práticas de esporte e lazer assumem em 
nossa sociedade.  

Percebemos a importância em utilizar os espaços públicos, 
e o Conselho de Esportes vem para auxiliar em estratégias e planejando ações que 
tenham como objetivo estimular as pessoas a saírem das suas casas para 
constantemente utilizarem os parques, praças, ruas e demais espaços, dando “vida” 
aos ambientes. Este Conselho terá como objetivo considerar o esporte como um todo, 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 
 

 

olhando para todas as áreas, tanto educacional, o esporte enquanto lazer e saúde, e o 
esporte enquanto rendimento. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

João Carlos Schäfer 

Prefeito de Estrela em exercício 

 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 

Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


