
S ESSAO

ESTADO DA BAHIA

ÂrA00!f*lAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PROJETO DE LEI NO. 06412022.

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado

atribuiçÕes que lhe são conferidas por Lei,

| - Desenvolver estudos, Projetos,
do esPorte e

"Dispõe sobre a criação, composição'
competência e funcionamento do Conselho

Municipal de Esporte e Lazer, e dá outras
providências".

da Bahia, usando de suas

DECRETA:

CAP|TULO I

DocoNSELHoMUNICIPALDEESPoRTEELAZER

Art. 10 - Fica criado o conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL)'

vinculado à secretaria Municrpal de cultura, Esporte e Turismo (SECET)'

com a finalidade dá propor políticas e açÕes destinadas ao fortalecimento

das atividades esportivas e de lazer de Alagoinhas'

Art. 20 - O Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL) e orgão

colegiado de caráter consultivo, deliberativo, normativo, propositivo e

orientador das políticas publicas de Esporte e Lazer, cabendo-lhe' no

âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SECET)'

institucion atizar rl"iufaá entre a Administração Publica e os setores da

sociedadecivilligadosàáreaesportivaedelazer.

Art. 30 - compete ao conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL):

debates, pesquisa relativas à situação

lazer no MunicíPio;

ll - Propor e acompanhar a realizaçâo de seminários' cursos e congressos

sobre assuntos relativos ao esporte em geral, divulgando amplamente

suas conclusÕes à população e aos usuãrios dos serviços abordados;

lll - Contribuir com os demais orgãos da

no planejamento de açÔes concernentes
administração Publica
a projetos esPortivos e

municiPal
de lazer;
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lV - Analisar propostas e sugestÕes manifestadas pela sociedade e opinar
sobre denúncias que digam respeito a programas, projetos, competições

eventos cidade;

V - Promover intercâmbio e convênios com instituiçÕes públicas, nacionais
e estrangeiras, com instituição de concursos para financiamento de
projetos e a concessão de prêmios como estimulo das atividades;

Vl - Manifestar-se sobre matéria pertinente ao esporte e lazer no
Mu n icípio;

Vll - Proceder ao exame, interpretação e aplicação da legislação esportiva
estadual e nacional,

Vlll - OÍerecer subsidios para o aperfeiçoamento da legislação relativa às
atividades de esportes;

lX - Acompanhar a execução do calendário municipal anual de atividades
esportivas;

X - Promover a publicação de seus atos normativos e resolutivos,

Xl - lncentivar a promoÇão, capacitaÇão e qualificação dos professores e
agentes sociais de esporte através de instituiçÕes de ensino superior
públicas, levando em conta as diferenças regionais e culturais;

Xll - Fomentar o estabelecimento de laços de cooperação entre a
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SECET) e os órgãos
públicos e entidades que promovam atividades de esporte e lazer nos
âmbitos rnu nicipal, estadual e federal,

Xlll - Apoiar e incentivar as inrciativas relacionadas com a promoção e
prática do esporte formal e não-formal, da expressão corporal e de
atividades físicas e esportivas visando a preservação da saúde física e
mental do cidadão;

XIV - Debater e aprofundar assuntos de interesse e/ou relacionados com
o esporte e lazer em geral, emitindo, a pedido da Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Turismo (SECET) a título de colaboração, pareceres
que poderão ser encaminhados a entidades dos setores públicos e
privados aos quais possam servir:

XV - Colaborar, no que estiver ao seu alcance, com os diversos

da
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segmentos sociais que
esporte

b) 01 (um) representante
c) 01 (um) representante
d) 01 (um) representante da

ESTADO DA BAHIA

cÂnnRnn MUNtcIPAL DE ALAcoINHAS

se dedicam a atividades correlatas na área do
e lazer',

da Secretaria Municipal de Educação;
da Secretaria Municipal de lnfraestrutura,
Secretaria de Municipal de Desenvolvimento

XVI - Elaborar, aprovar e modificar seu regimento interno mediante voto

favorável da maioria absoluta de seus membros, a Ser aprovado por

decreto do Poder Executivo'

Art. 40 - Cabe ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL) sugerir
as prioridades sobre o orçamento destinado às polÍticas de esporte e

lazet, bem como a fiscalizaçâo de sua aplicação.

CAP|TULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 50 - O Conselho Municipat de Esporte e Lazer (CMEL), presidido, na

primeira assembleia, pelo (a) Secretário (a) da Secretaria Municipal de

bultura, Esporte e Turismo (SECET) a quem caberá eventual voto de

desempate, será constituído por 20 (vinte) membros conselheiros titulares

igualitários e seus respectivos suplentes, composto por representantes do

§oder publico municipal e da sociedade civil organizada, da seguinte

forma:

| - 10 (dez) representantes titulares e seus respectivos suplentes
pertencentes ao poder publico municipal, indicados pelos respectivos
secretários de cada pasta, assim compostos:

a) 03 (três) representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Turismo;

Econômico Meio Ambiente;

e) 0.1 (um) representante da secretaria Municipal de saude;

0 01 (um) representante da Secretaria Municipal de RelaçÕes

lnstitucionais;
g) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Serviços PÚblicos;

h) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura.

ll - 10 (dez) representantes titulares e seus respectivos suplentes da

sociedade civil organizada:

a) 01 (um) representante de entidade da modalidade desportiva Futebol
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(campo.quadraeareia),Futsal,FutT,Futvolei,FuteboldeAreiaeFutebol
Ame ricano;
b)01(um)representantedeentidadedamodalidadedesportivacoletiva
Artes üarciais, Jiu-iítsu, JudÔ, Karatê, Taekwondo, HapKiDo, Muay Thai'

Go Shin Jitsu, Kung Fu;

c)01(um)representantedeentidadedemodalidadedesportivacoletiva
de Lutas,'Boxe, Westinling, Luta livre, Capoeira, MMA, Kickboxing' Capo-

Jitsu;
d)01(um)representantedeentidadedamodalidadedesportivacoletiva
àâ orrotã e Campo de Areia: VÔlei, Basquete' Handebol' Baleou'

Badminton, Voleibol de praia, Beach Tênis, Tênis de mesa' Beisebol'

eà.nr, Curling, Goalball, Rugby, SoÍball e Squash;

ãI Ot (um) represéntante de entidade da modalidade desportiva Ginástica

ã'úr..rráçaô Ginástica Ritmica, Ginástica, Aeróbica, Ginástica Laboral'

Cheerleadáer, CrossFit, Fisiculturismo e Levantamento de Peso;

f) 01 (um) representante de entidade da modalidade desportiva aquática

ilrirç* 'uiã'ioginástica Surf, Remo, Polo Aquático' Canoagem' Biribol'

SãOyi,oárO Hó"quei, Kitesurfe, Luge, Nado Artístico' Rafting' Skeleto-n'

õr.iróóÀtti"" Snowboard, Stand- Up Paddle' Vela e Windsurfe;

õl ói'turl representante de entidade da modalidade desportiva de Jogos

í 
" 

.fiÀtt'Jogos Virtuais, Xadrez, DominÓ, Tiro ao Alvo' Golfe' Boliche'

ó.ráÊigr*u, Jogo de Malha, Saltos ornamentais' Tiro com Arco' Tiro

Esportivo, Airsoft;

n-i' ór trrl representante de entidade da modalidade de Esporte

ÃOrptrOo (óeÍicientes MotoÍes, Deficiente Físico e Deficiente Cognitivo),

i\ 0í tUm) reDresentante de entidade da modalidade Esporte Radicais,

iá,"i;,à;;,,,slãtã, úótocross, Pains, Mountain Bikins' ciclismo Trilha

fvfiS 
- 

Êi.rruOa Esportiva, Automobilismo: BMXI Bobsled' Highline'

Érãp".t" Thiatlon, Wingsuit, Cavalgada' Freestyle' Trilhão Motores e

Velocidade na Terra;

i\ 01 íum) reoresentante de entidade da modalidade Esporte lndividual'

óiãr"Àá''n,r,ismó cottioa de Rua, Hipismo, cross countrv' Speede

Slackline

§ 10 - Os conselheiros suplentes substituirão

im ped imento.

seus titulares nos casos de

§ 2" - O conselheiro suplente deverá ser de órgão' entidade ou liga

daquela à qual pertence o seu titular'
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CAP|TULO III

DO MANDATO DOS CONSELHEIROS

Art. 6o - O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos, podendo ser
reconduzido uma vez, por igual período.

Art. 70 - Ocorrendo vacância no conselho por renúncia, morte ou
incompatibilidade de função de algum dos seus conselheiros, será
nomeado o respectivo suplente, e na sua falta ou impossibilidade de

assumir, será nomeado um novo conselheiro, em conformidade com o
art.50 desta Lei, que complementará o mandato de seu antecessor.

| - O exercício da função de conselheiro e de suas comissÕes não será
remunerado, sendo considerado como de serviço publico relevante;

ll - Ficará extinto o mandato do conselheiro que deixar de comparecer,
sem justificativa, a duas reuniÕes ordinárias consecutivas ou a duas

reuniÕes extraordinárias, convocadas pelo Presidente ou responsável
para tal fim.

CAP|TULO IV
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art. 8o - Caberá
(CMEL) eleger
membros assim

I

il

llr

IV

V

Parágrafo único
excepcionalmente
diretora por voto
(dois)

aos membros do Conselho Municipal de
uma Comissão Executiva composta

discriminados:

Secretário

Diretor

- O Conselho Municipal de Esporte e
em sua primeira formação, deverá

de maioria simples, para cumprirem

de

Esporte e Lazer
de 05 (cinco)

Presidente;

Vice-Presidente;

Geral;

Tesoureiro;

Eventos;

Lazer (CMEL),
eleger a mesa
mandato de 02

anos.

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - CEP.: 48.005-670 - Fone: (75) 3182-3333
www.camaradealagoinhas.ba.gov.br

Alagoinhas - Bahia



T.

EsTADO DA EAHIA

CÂMARA MUNICIPAT DE ALAGOINHAS

Art. 90 - Compete à Comissão Executiva do Conselho Municipal de
Esporte e Lazer (CMEL):

l- convocar e presidir as sessÕes ordinárias e extraordinárias do
Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL);

ll - cumprir e encaminhar as resoluçÕes deliberadas pelo Conselho
Municipal de Esporte e Lazer (CMEL);

lll - "ad referendum" do Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL)
mediante posterior aprovação do colegiado, deliberar, nos casos de
urgência;

lV - delegar tarefas a membros do Conselho, quando julgar conveniente.

Art. 10 - O Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL) elaborará seu
regimento interno, a ser baixado por Decreto do Prefeito Municipal, no
pÍazo de 60 (sessenta) dias após a posse dos conselheiros.

Parágrafo único - O regimento interno do
Esporte e Lazer (CMEL) deverá estabelecer as
procedimentos necessanos ao

Art. 11. As reuniões do Conselho Municipal
serão ampla e previamente divulgadas, com
interessados,

Conselho Municipal de
competências e os demais
seu funcionamento.

de Esporte e Lazer (CMEL)
participação livre a todos os
direito a voz.que terão

Art. 12 - Fica o Municipio de Alagoinhas, através da Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte e Turismo (SECET), autorizado a proporcionar ao
Conselho Municipai de Esporte e Lazer (CMEL) suporte técnico e
administrativo, garantindo-lhe condiçÕes para o seu pleno e regular
funcionamento.

Art. 13 - O Conselho de que trata essa Lei, se reunirá preferivelmente nas
dependências da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
(SECET) do Municipio de Alagoinhas.

Art. 14 - Ao Conselho Municipal de Esporte e Lazet (CMEL) é facultado
formar comissÕes provisórias ou permanentes, objetivando apresentar
projetos e propor medidas que contribuam para a concretização de suas
politicas.
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Art. 15 - O Chefe do Poder Executivo diligenciará a nomeaçâo dos

membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL) nos 30

(trinta) dias seguintes a publicação do ato e sua criação.

Art.í 6 - Demais normas necessárias ao funcionamento do Conselho
serão regulamentadas por ato próprio do Poder Executivo Municipal

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposiçoes em contrário.

Sala das SessÕes, em 03 de novembro de 2022.

Aq
Andersón Baqueiro
Vereador autor.
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