
LEI MUNICIPAL Nº 076.01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2001. 
 
            “Cria  o  Conselho Municipal   de  Desportos   

(CMD),  o Registro Municipal  de Entidades 
Esportivas e dá outras providências.” 

 
   O PREFEITO MUNICIPAL de Canudos do Vale, Estado do 
Rio Grande do Sul, 
 
   FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte 
 
 

L  E  I 

 
 
   Art. 1º -  Fica criado e inserido na Estrutura Organizacional 
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto o Conselho 
Municipal de Desportos (CMD), como órgão normativo, disciplinador, 
fiscalizador e promotor do desporto no âmbito municipal, nos termos da 
legislação vigente. 
 
   Art. 2º - O Registro Municipal de Entidades Esportivas, a 
ser instituído e regulamentado pelo Conselho Municipal de Desporto, deverá 
conter as inscrições de todas as entidades e órgãos esportivos existentes no 
Município. 
 
   Parágrafo Único – Nenhuma entidade desportiva no 
âmbito municipal poderá obter alvará de funcionamento se não estivar inscrita 
no Registro Municipal. 
 
   Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal de Desporto: 
   I – Promover e estimular as atividades desportivas, 
representando o Município em entidades relacionadas com o desporto; 
   II – Interpretar a legislação desportiva, elaborar 
regulamentos, zelar pela aplicação, dirimir controvérsias e julgar recursos. 
   III – Apresentar plano de atividades para o exercício 
seguinte; 
   IV – organizar o calendário de atividades, propondo e 
executando a política desportiva do município, promovendo ainda, congressos, 
fóruns, seminários e cursos; 
   V – Acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos e 
materiais destinados às atividades desportivas; 
   VI – Estabelecer regime de mútua colaboração e 
cooperação com órgãos similares de outros municípios, estadual e federal; 
   VII – elaborar Regimento Interno e proposta orçamentária 
do Conselho; 
   VIII – Instituir e regulamentar o Registro Municipal de 
Entidades Desportivas, bem como  opinar sobre a concessão do alvará de 
funcionamento; 



   Parágrafo Único – Caberá ao Conselho Municipal de 
Desportos, de acordo com a legislação vigente, cooperar com o órgão 
desportivo estadual na realização de suas atividades. 
 
   Art. 4º - O Conselho Municipal de Desporto será 
constituído de sete (07) membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo: 
   I – Três de livre escolha do Prefeito Municipal, dentre 
pessoas de elevada expressão cívica e notário conhecimento e experiências 
em desportos; 
   II – Três indicados pelos clubes esportivos registrados no 
Município; 
   III – Um indicado pela entidade de classe constituída 
(Associação de Moradores). 
 
   Parágrafo Primeiro - Os membros  do Conselho Municipal 
de Desportos, serão nomeados pelo Prefeito Municipal e terão mandato de dois 
(02) anos, sendo permitida sua recondução, uma vez. 
 
   Parágrafo Segundo – As indicações dos representantes 
dos clubes esportivos que trata o item II, será coordenada e realizada no 
Conselho Municipal de Desporto, sob convocação e presidência de seu titular 
em exercício. 
 
   Parágrafo Terceiro – A escolha do Presidente e demais 
componentes diretivos será feira por eleição interna no Conselho.  
 
   Art. 5º - Caberá ao Executivo Municipal colocar à 
disposição do Conselho Municipal de Desportos, servidores para cuidar do 
expediente do órgão, bem como local adequado ao seu funcionamento.  
 

Art.6º - O orçamento anual do Município consignará verbas 
especificas que serão disponibilizadas ao Conselho Municipal de Desportos 
para viabilizar seu funcionamento, promoções e demais atividades.  

 
Art. 7º - O Conselho Municipal de Desportos terá trinta (30) 

dias, a contar de sua primeira reunião para elaborar o seu Regimento Interno e 
submetê-lo à aprovação do Prefeito Municipal. 

 
Art. 8º - A função de Conselheiro não será remunerada 

mas considerada como serviço relevante. 
 
Art. 9º - Aos membros do Conselho Municipal de 

Desportos serão concedidas credenciais, assinadas pelo Prefeito Municipal, de 
posse transitória, garantindo livre acesso às sedes das entidades e 
associações desportivas municipais, assim como aos locais de competições ou 
jogos realizados no Município. 

 
Parágrafo Único – Aos funcionários do Conselho 

Municipal de Desportos serão fornecidos credenciais similares, assinados pelo 
Presidente do mesmo. 



Art. 10 – A exoneração dos conselheiros dar-se-á 
conforme previsto no seu Regimento Interno. 

 
Art. 11 – O Conselho Municipal de Desportos será 

instalado dentro do prazo de sessenta (60) dias da publicação desta Lei. 
 
Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE, 
Em  25 de Outubro de 2001. 
 
 
   LUIZ ALBERTO REGINATTO 
   Prefeito Municipal 

 
 
REGISTRE E PUBLIQUE-SE 
 
 
MARCIUS JOEL CORBELLINI 
Secretário Municipal da Administração 
e Planejamento 


