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LEI ORDINÁRIA Nº 730, DE 08 DE ABRIL DE 2009. 

 
INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E 
LAZER DO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO , Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica Municipal. 
 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica  instituído o Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Anastácio, 
órgão colegiado de caráter normativo, consultivo e orientador, vinculado ao Gabinete do 
Prefeito. 

 
Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer: 
 
I – regulamentar, acompanhar e orientar a política municipal de esportes e lazer; 
 
II – apreciar e aprovar os projetos esportivos e de lazer financiados pelo 

Município e outros órgãos públicos e privados; 
 
III – receber e apreciar os pareceres técnicos e informações apresentadas pela 

Coordenadoria de Esporte e Lazer; 
 
IV – acompanhar e fiscalizar a execução dos projetos aprovados pelo Município; 
 
V – elaborar o calendário esportivo anual, orientando e fiscalizando a sua 

execução; 
 
VI – fomentar, com orientações, a criação de entidades locais de esportes; 
 
VII – articular-se com órgãos federais, estaduais e municipais, voltados às 

atividades esportivas, de modo a assegurar o conhecimento da realidade esportiva e de lazer do 
Município e o desenvolvimento equilibrado de programas esportivos e de lazer existentes; 

 
VIII – elaborar seu regimento interno; 
 
IX – outras atribuições que lhe forem conferidas. 
 
Art. 3º O Conselho Municipal de Esporte e Lazer será composto por 15 (quinze) 

membros, sendo 04 (quatro) indicados pelo Poder Executivo Municipal, e 11 (onze)  indicados 
por organizações representativas da comunidade local, devendo serem eleitos o presidente, vice 
presidente, secretário executivo, primeiro e segundo e o Conselho Fiscal. 

 
Art. 4º A Função do membro do Conselho Municipal de Esporte e Lazer não será 

remunerada e seu exercício será considerado de relevante interesse público. 
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Art. 5º A renovação do Conselho será feita anualmente, sendo facultado aos 
membros permanecerem em seus cargos, mediante aprovação em assembleia, não sendo vedada 
a reeleição. 

 
Art. 6º Ocorrendo vaga no Conselho, será nomeado novo conselheiro que 

completará o mandato do antecessor. 
 
Art. 7º O Conselho terá sede provisória no Ginásio de Esportes Severino Martins 

da Silva, juntamente com a Coordenadoria de Esporte e Lazer, facilitando o intercâmbio 
necessário para o desenvolvimento do esporte no Município. 

 
Art. 8º O Conselho se manifestará através de normatização, orientação e decisões, 

e seus atos serão publicados no Diário Oficial do Município. 
 
Art. 9º O Conselho poderá sugerir ao prefeito municipal a exoneração e nomeação 

de qualquer dos cargos da Coordenadoria de Esporte e Lazer. 
 
Parágrafo único. A motivação para a sugestão de exoneração ou nomeação dos 

cargos será por deliberação em assembleia geral. 
 
Art. 10. O responsável pela administração de recursos provenientes da utilização 

de praça esportiva e qualquer atividade que capte recursos deverá apresentar prestação de contas 
ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer. 

 
Art. 11. O calendário esportivo anual será elaborado e aprovado pelo Conselho 

em assembléia, devendo ser observado as datas e os horários das praças esportivas. 
 
Art. 12. As atividades esportivas do Município que não estejam contempladas no 

calendário esportivo anual devem ser comunicadas ao Conselho, de forma a não interferirem no 
calendário esportivo anual. 

 
Art. 13. O presidente do Conselho votará somente em casos de empate na 

assembleia. 
 
Art. 14. Compete à Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer, além das 

atribuições elencadas na Lei de Estrutura da Prefeitura Municipal de Anastácio, o seguinte: 
 
I – acompanhar todos os eventos esportivos do Município; 
 
II – fazer o cadastro das vilas e captar toda a necessidade, fazendo levantamento 

de possíveis locais disponíveis para prática esportiva; 
 
III – apresentar ao Conselho os custos dos eventos do calendário esportivo anual, 

as atividades nas vilas e necessidades de infra estrutura; 
  
IV – organizar todos os eventos esportivos do calendário, juntamente com os 

representantes do Conselho Municipal de Esporte e Lazer; 
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V – fazer contatos com outros municípios, através de seus representantes, para 
participação dos eventos realizados no Município; 

 
VI – elaborar os projetos necessários para buscar, através de convênios 

disponíveis no Estado e na União, apoio para a prática esportiva e de lazer no Município; 
 
VII – levar ao conhecimento do Conselho, para aprovação, qualquer despesa  feita 

com recursos destinados ao esporte e lazer, seja de convênios ou orçamento próprio; 
 
VIII – divulgar eventos esportivos com a aprovação do Conselho;  
 
IX – organizar horários disponíveis para aluguéis da quadra e do campo society 

do poliesportivo; 
 
X – organizar os jogos estudantis de Anastácio (CAMPEAN); 
 
XI – ajustar, nos contratos de aluguéis de quadra e campo, a disponibilidade dos 

horários para a realização dos campeonatos definidos no calendário anual aprovado pelo 
Conselho; 

 
XII – dar quitação às receitas, através de recibos e despesas, das notas fiscais dos 

recursos captados e utilizados em manutenção; 
 
XIII – apresentar nas reuniões bimestrais do Conselho a planilha mensal de 

receitas e despesas do Ginásio de Esportes Severino Martins da Silva e complexo anexo; 
 
XIV – disponibilizar o Ginásio de Esportes Severino Martins da Silva 

oportunizando, organizadamente, os horários para treinamentos das equipes e atletas que 
representarão o Município em campeonatos; 

 
XV – estar disponível e, quando ausente, manter uma pessoa que saiba a dinâmica 

de funcionamento do Ginásio de Esportes Severino Martins da Silva e do complexo anexo para a 
população levar suas sugestões e reivindicações; 

 
XVI – zelar por todas as instalações, fazendo as manutenções e limpezas 

necessárias para manter a boa imagem do Ginásio de Esportes Severino Martins da Silva e do 
complexo anexo; 

 
XVII – levar ao conhecimento do Conselho qualquer tipo de dificuldade em 

relação à administração do Ginásio de Esportes Severino Martins da Silva.   
 
XVIII – zelar pelo gramado e todas as instalações, dando tratamento diário para 

manter as boas condições da Praça de Esportes Rosalda Paim, necessárias para a prática 
esportiva; 

 
XIX – manter espaço disponível para a sede da LEMA – Liga Esportiva do 

Município de Anastácio; 
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XX – estar disponível e manter horário definido para sugestões e reivindicações 
da comunidade em relação às práticas esportivas que podem ser realizadas no campo; 

 
XXI – ficar responsável pelo funcionamento do campo e suas instalações, 

definindo horário e dia da semana em que o campo estará disponível para realização de 
treinamentos e jogos; 

 
XXII – prestar contas ao Conselho, através de recibos e notas fiscais de qualquer 

receita ou despesa da Praça de Esportes Rosalda Paim; 
 
XXIII – disponibilizar a Praça de Esportes Rosalda Paim, oportunizando, 

organizadamente, os horários para treinamentos coletivos de equipes e atletas que representarão 
o Município em campeonatos. 

 
Art. 15. A Prefeitura Municipal de Anastácio oferecerá suporte técnico e 

administrativo ao Conselho para o fiel desempenho de suas atribuições. 
 
Art. 16.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Anastácio–MS, 08 de abril de 2009. 
 
 
 

CLÁUDIO VALÉRIO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 


