
Lei N° 181/98 
 
 

 
 

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

 
 
 
 

Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas atribuições 

legais; 

Faço Saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1° É criado por esta Lei o Conselho Municipal de Desportos – CMD. 

Art. 2º O CMD será vinculado e subordinado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo. 

Art. 3º Compete ao CMD: 

I – Manifestar-se sobre a matéria relacionada com o desporto, no âmbito do Município; 

II – Interpretar a legislação desportiva, elaborando instruções sobre aplicação e zelar pelo seu 

cumprimento; 

III – Apresentar anualmente o plano de atividades para o exercício seguinte; 

IV – Organizar e elaborar o calendário municipal de atividades esportivas; 

V- Promover, estimular e orientar as atividades desportivas do Município; 

VI – Propor e executar a política desportiva do Município; 

VII – Manifestar-se sobre convênios de apoio ao desporto celebrados entre a municipalidade e 

entidades privadas; 



VIII – Acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos financeiros e materiais destinados pelo 

município a atividades desportivas; 

IX – Estabelecer regime de mútua colaboração com órgãos similares de outros municípios e 

organismos estaduais federais; 

X – Promover congressos, fóruns, seminários, encontros e cursos de interesse do desporto em 

geral; 

XI - Elaborar seu Regimento Interno; 

XII – Representar o município em atividades relacionadas com o desporto; 

XIII – Desenvolver outras atividades relacionadas com o desporto; 

Parágrafo único – Caberá ao CMD, de acordo com a legislação vigente, cooperar com o órgão 

desportivo estadual na realização de suas atividades. 

Art. 4º O CMD será composto por 05 (cinco) membros, sendo: 

I – Um representante do Gabinete do Prefeito; 

II – Um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo; 

III – Um representante do Conselho Paroquial; 

IV – Um representante das Entidades Esportivas do Município; 

V – Um representante da Escola de 1º Grau Vespasiano Corrêa. 

Parágrafo primeiro – Os membros do CMD terão mandato de 02 (dois) anos, após a nomeação 

do Prefeito Municipal, sendo permitida uma recondução. 

Parágrafo Segundo – Dentre os membros do CMD, caberá ao Prefeito Municipal nomear seu 

Presidente, seu Vice-presidente e secretário. 

Art. 5º O orçamento anual do município consignará recursos para o CMD realizar suas 

promoções e funcionamento. 



Art. 6º O CMD terá 60 (sessenta) dias, a contar de sua primeira reunião, para elaborar seu 

Regimento Interno e submetê-lo a apreciação do Prefeito Municipal. 

Parágrafo único – O Regimento Interno do CMD será aprovado por Decreto do Prefeito 

Municipal. 

Art. 7º A função do membro do CMD será considerada como serviço relevante, exercida 

gratuitamente. 

Art. 8º O CMD será instalado até 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei. 

Art. 9º Revogados as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos quinze dias do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e oito. 

 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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