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LEI Nº 4.765 DE 26 DE JULHO DE 2016 
 

CRIA o Conselho Municipal de 

Desportos, CRIA o Fundo 

Municipal de Desportos e dá 

outras providências ................. 

                        TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO 
DE NÃO-ME-TOQUE/RS. 
                  
                      FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei 

CAPÍTULO I 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS 

Art. 1°. Fica criado o Conselho Municipal de Desportos, órgão colegiado de 

caráter consultivo, deliberativo, fiscalizador e normativo da Política Municipal do 

Esporte, de composição paritária, com a finalidade de congregar esforços junto às 

instituições oficiais e da sociedade civil voltadas ao esporte, estabelecendo 

diretrizes e a aplicabilidade da política, com o objetivo de desenvolvimento das 

políticas públicas e implementar ações destinadas ao fortalecimento das atividades 

esportivas no Município Não-Me-Toque /RS. 

 

Art. 2°. O Conselho Municipal de Desportos tem as seguintes competências 

básicas: 

 I – Desenvolver estudos, projetos, debates, pesquisas relativas à situação 

do esporte no Município; 

 II – Contribuir com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

no planejamento e implementação de ações concernentes ao esporte; 

 III – Promover intercâmbio e convênios com instituições públicas e 

privadas, nacionais e estrangeiras, com a finalidade de implementar as medidas e 

ações que são objeto do Conselho;  
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IV – Contribuir com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, 

na captação de recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte; 

VI – Incentivar a realização de programas, torneios, competições e eventos 

esportivos da cidade; 

 VII - Oferecer subsídios para formulação de leis, decretos ou outros atos 

administrativos, normativos, pertinentes ao tema do esporte;  

VIII – Fiscalizar a aplicação de recursos financeiros do Fundo Municipal do 

Esporte; 

 IX – Divulgar as políticas públicas relacionadas ao esporte; 

 X – Praticar todos os atos necessários à consecução dos seus objetivos e 

sua efetivação.  

XI – Criar junta disciplinar para fiscalizar, regulamentar, julgar e aplicar 

penalidades; 

XII - Emitir pareceres e recomendações, quando solicitado, sobre questões 

esportivas do Município, através de junta disciplinar; 

XIII – Estabelecer regime de mútua colaboração entre o Município, Estado e 

União. 

XIV – Elaborar seu regimento interno, no prazo de 60 (sessenta) dias a 

contar da publicação da presente Lei. 

 

Art. 3°. Cabe ao Conselho Municipal de Desportos estabelecer as prioridades 

e deliberar sobre o orçamento destinado às políticas públicas de esporte, bem 

como a fiscalização de sua aplicação.  

 

Art. 4º. O Conselho Municipal de Desportos será constituído por 08 (oito) 

membros, sendo 04 (quatro) indicados pelo Poder Público e 04 (quatro) 

representantes da Sociedade Civil, como segue:  
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I - representantes do Poder Público: 

a) 01 (um) representante da Administração Municipal;  

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;  

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;  

d) 01 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores. 

 

 II - Representantes da Sociedade Civil:  

a) 01 (um) representante do Esporte Clube Colorado; 

b) 01 (um) representante dos profissionais de Educação Física;  

c) 01 (um) representante das Associaçõesde Bairros;  

d) 01 (um) representante da OAB. 

§ 1º. A cada um dos membros nominados neste artigo corresponderá um 

suplente. 

§ 2º. O mandato dos membros será de dois anos, podendo ser reconduzido 

por igual período. 

§ 3º. Os integrantes do Conselho Municipal de Desportos serão nomeados 

pelo chefe do Poder Executivo através de portaria.  

§ 4º. Não haverá remuneração pelo exercício da função de conselheiro, 

considerado serviço público relevante.  

 

Art. 5°. Ao Conselho Municipal de Desportos é facultado formar comissões 

provisórias ou permanentes, objetivando representar projetos e propor medidas 

que contribuam para a concretização de suas políticas.  

 

Da Junta Disciplinar 

 

Art. 6º. A junta disciplinar será composta por 05 (cinco) membros da 

sociedade civil: 
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I – 01 (um) representante da Associação dos Professores Municipais do 

Município de Não-Me-Toque; 

II – 01 (um) representante da ACINT; 

III – 02 (dois) representantes da OAB de Não-Me-Toque; 

IV – 01 (um) representante da Imprensa escrita e falada; 

Parágrafo Único. No mínimo 03 (três) membros da Junta Disciplinar deverão 

participar dos julgamentos. 

Art. 7º. A designação da Junta Disciplinar deverá ocorrer no prazo de 30 

(trinta) dias a partir da publicação da presente Lei. 

 

Art. 8º. O presidente será escolhido entre seus membros, em reunião a ser 

realizada imediatamente após a designação da Junta Disciplinar, através de 

Portaria expedida pelo Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 9º. O mandato dos membros da Junta Disciplinar será de 01 (um) ano, 

podendo ser reconduzido por mais 01 (um) ano. 

 

Art. 10. A Junta Disciplinar irá proceder e julgar de acordo com o 

Regulamento de cada modalidade desportiva. 

 

CAPÍTULO II  

DO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTOS 

 

Art. 11. Fica criado o Fundo Municipal de Desportos do Município de Não-

Me-Toque - FUMDE, de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica 

própria, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, 

previsto no art. 71 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a 
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finalidade de arrecadar recursos à implementação de programas e a manutenção 

dos esportes no Município e financiar as ações de fomento ao esporte.  

§ 1º. O orçamento do FUMDE integrará o orçamento do município, em 

obediência ao princípio da unidade, e será aplicado por meio das dotações 

consignadas na lei orçamentária municipal. 

§ 2º. O orçamento do FUMDE observará na sua elaboração e na sua 

execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente. 

 

 Art. 12. Poderá o FUMDE captar e repassar os recursos para a 

implementação do Plano Municipal de Esportes, constituindo-se como receitas do 

FUMDE: 

I – os valores de cessão de espaços públicos para exploração comercial, de 

eventos de cunho esportivo e o resultado de suas bilheterias quando não 

revertidos a título de cachês ou direitos;  

II – a venda de publicações editadas pelo FUMDE; 

III – a participação na renda de torneios, competições e afins organizadas 

ou patrocinadas pelo município; 

IV – os créditos orçamentários ou especiais que lhe sejam destinados;  

V – as doações de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras;  

VI – as contribuições de qualquer natureza, sejam públicas ou privadas;  

VII – os recursos provenientes de convênios que sejam celebrados; 

VIII – o produto de operações de crédito, realizados pelo FUMPE, observada 

a legislação pertinente e destinadas a esse fim específico; 

IX – os rendimentos provenientes da aplicação financeira de recursos 

disponíveis;  
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X – outras rendas eventuais. Parágrafo único. As receitas descritas neste 

artigo serão depositadas obrigatoriamente em contas especiais a serem abertas e 

mantidas em agências de estabelecimentos oficiais de crédito.  

 

Art. 13. O Secretário Municipal Educação, Cultura e Desporto será o 

ordenador de despesas do FUMDE, devendo proceder a movimentação financeira 

em conjunto com o Secretário Municipal de Fazenda.  

§ 1º. Os recursos provenientes das receitas acima relacionadas serão 

depositados e movimentados, obrigatoriamente, em conta específica a ser aberta 

e mantida em instituição financeira.  

§ 2º. Correrão por conta dos recursos alocados ao Fundo os encargos 

sociais e demais ônus decorrentes da arrecadação desses recursos.  

 

Art. 14. Os recursos do Fundo Municipal de Desportos, em consonância com 

as diretrizes da política municipal de esportes, serão aplicados da seguinte forma, 

a critério do Conselho Municipal de Desportos:  

I - no desenvolvimento e implementação de projetos esportivos no 

Município;  

 II - na manutenção dos esportes do Município, sob o encargo da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 

III - na aquisição de materiais de consumo e permanentes, destinados aos 

projetos e programas esportivos;  

IV - na promoção, apoio, participação em torneios, campeonatos, 

olimpíadas e/ou na realização de eventos pela Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desportos;  

V - na divulgação das potencialidades esportivas do Município por 

intermédio dos meios de comunicação a mídia a nível local, estadual, nacional e 

internacional;  
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VI - nos programas e projetos de qualificação e aprimoramento profissional 

dos esportes;  

VII - e em outros programas ou atividades, integrantes ou do interesse da 

política municipal de esportes;  

VIII - na contratação de profissionais específicos para o desenvolvimento de 

técnicas esportivas.  

 

Art. 15. O Fundo Municipal de Esportes será fiscalizado pelo Conselho 

Municipal deDesportos, que poderá indicar a aprovação de contratações de 

profissionais, projetos e programas esportivos, integrantes da política municipal 

de esportes, que ocorrerão à conta dos recursos do Fundo, bem como pela 

aprovação dos recursos do Fundo e sua aplicação.  

 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas 

na Lei Municipal n.º 329, de 04 de abril de 1966. 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE, EM 26 

DE JULHO DE 2016. 
 

 
TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 

Prefeita Municipal 

 
ANDRESSA BAGESTON BRASIL 
Procuradora Jurídica 
OAB/RS 83.514 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 
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