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Li Mwicipa n 9167/97. 

Disp6e sabre a criaço do Conseiho 
Municipal de Desportos-OMD,de San-

ta Maria das Barreiras,Estado do 

Par,e d outras providncias. 

C 'refeitc Municipal de Santa Maria das Barrel-
ra stado do Par,faz saber que a Cmara Municipal aprovou e e-
le sancionou a seguinte Lei. 

Art.1 2-Fica criado a Conselho Municipal de De 
portos-cMIJ,orgo colegiado de delibFaço coletiwa,constituIdo, 
de sete (07)membros,com mandato de dois(02)anos,dentre pessoas' 
de elevada expresso ccvica e identificadas corn o movimentodes 
portivo rnunicipal,e que representrn Os vrios segmentos da coru 
nidade. 

§ 12 - composico dos membros do Conseiho Muni 
cipal de Desportos-aD,ser feita da seguinte forma: 

I -Urn (01)rnembro de livre escoiha do Poder 
xecutivo. 

II -Urn (Ol)rnernbro da Secretaria Municipal de' 
Educaço Cultura,Desportos e Turisrno. 

Ill-Urn (Ol)membro indicado pelos Cornerciantes 
local. 

IV -Dois (02)membros indicado pelos clubes I 
cal,eleitos em votaço secreta atravs de reunio convocada pe-
lo Conseiho Municipal de Desportos-ct4D para esta finalidade. 

V -O,Presidente da Liga Esportiva do Municl 
p io. 

VI -0 dirigente do Orgo Prefeitura Municipal 
coma membro nato. 

§ 2 -EM caso de vaga,a nomeaço do substituto, 
sera para complementar a mandatc do substituto. 

§ 32 .-Ser permitido a reconduço do membro d. 
Conseiho Municipal de Desportos-D,sornente mais urn periodo. 

!rt.2 2 Compete ao Conseiho Municipal de Despor 
tos -CMD: 

I-C cumprirnento das Normas Desportivas emana-
das da Unio,.4c e Municpio. 



ESTADO DO PARA 

Nefelturil Mufl'cIpilI do Stil M a ria dils Drrirs 
0 

II -Cuinprir c fazer eumprir as normas da Lei Or  
nica do Munic~pio no que diz respeito ao Esporte. 

III-Assessorar o Prefeito Municipal em assuntos 
de natureza desportiva. 

Iv -Interpretar a legislaao C normas desporti- 
vas. 

V Manter relacionamento estrito corn a Conse - 

lho Regional de Desportos,reconhecendo-o como orgao maxima do Ls 

portos do Estado do Pars. 

VI -Cumprir outras atividades a ser especifica-
da em seu regimento interno. 

VII-Decidir no ambito de sua competncia,os di-

versos assuntos que ihe forem submetidos pelo orgc desportista' 
locais Para a sua apreciaco. 

Art.3-0 Con.selho Municipal de Desportos,terao  a 
prazo de 30 (trinta)dias apartir de sua constituico Para elabo-
raço e aprovaço do seu regimento interno,que sera homologadc 
par Decreto do Chef a do P0der Executivo. 

Art.4 2 -As Funçes dos membros do Conselho Muni-

cipal de Desportos sero considerados de relevancia Social. 

Art.5-0 Chef e do Poder Executivo Municipal da-

ra  apoio financairo e administrativo Para a funcionamento do 

CMD,inclusive colocando a disposico servidores necessrios Para 
o funcionamento do Conselho. 

Art.6 9 Os recursos financeiros Para implantaço 
e funcionamento do UID ficaro a cargo da dotaco orçamentria' 

pr6pia do Mnjdpjo. 
Art.7 9.-Esta Lei entrarap  em vigor na data de sua 

pub1icaço revogadas as disposic6e em cntario. 
Gabinete do Exm 2 .Prefe 4Lto Municipal de Santa 

das Barreiras,em 25 de marco de 1.997. 
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