
PROJETO DE LEI Nº 283, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Dá nova redação ao caput e incisos I, II, 

III e IV, revoga as alíneas: a, b, e c, dos 

incisos II, III e IV, e cria os incisos V, VI, 

VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, todos 

no artigo 9º. e altera o caput, revoga o 

parágrafo único e incisos I, II, III e IV,  

todos do Art. 16. e dá nova redação ao 

caput e parágrafo único, ambos no art. 17 

e dá nova redação ao inciso X, do art. 18. 

e altera o Art. 20. cria o parágrafo único 

no Art. 15. altera o inciso II  do Art. 5º. e 

nos artigos. 6º.; 8º., inciso VI; 10; 11; 15; 

18, incisos IX, X e XI do Art. 18. e no art. 

19., § 2º., a sigla SETUR, pela sigla 

SEJEL altera o Art. 6°. altera o inciso 

VI, do Art. 8°. e altera os incisos IX, X e 

XI. altera o §2. do Art. 19. todos da Lei 

Municipal nº. 3.827/2001. 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário o seguinte, 

 

PROJETO DE LEI: 
 

Art. 1º. Altera parcialmente a Lei Municipal nº. 3.827, de 21 de dezembro de 

2001, dando nova redação ao caput e incisos I, II, III e IV, revoga as alíneas a, b, e c, 

dos incisos II, III e IV, e cria os incisos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, todos no artigo 9º., que passam a vigorar com as 

seguintes redações: 

 

“Art. 9º. O Conselho Municipal de Lazer, Desporto e Recreação será composto 

por 21 (vinte e um) membros e seus respectivos suplentes escolhidos por seus pares e 

nomeados pelo Prefeito Municipal, discriminadamente: 

 

 

I – um (01) representante da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude – SEJEL; 



 

II – um (01) representante da Secretaria de Educação e Formação Profissional; 

 

a) revogado. 

 

b) revogado. 

 

c) revogado. 

 

III – um (01) representante da Secretaria Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa 

com Deficiência; 

 

a) revogado. 

 

b) revogado. 

 

c) revogado. 

 

IV – um (01) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Trabalho, Habitação e Direitos do Idoso, ligado ao Departamento do Idoso; 

 

a) revogado. 

 

b) revogado. 

 

c) revogado. 

 

V – um (01) representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 

 

VI – um (01) representante da 13ª Coordenadoria Regional de Educação; 

 

VII – um (01) representante do Curso de Educação Física da Universidade da 

Região da Campanha – URCAMP; 

 

VIII – um (01) representante do Cargo de Professores de Educação Física das 

Instituições de Ensino Particular; 

 

IX – um (01) representante do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com 

Deficiência; 

 



X – um (01) representante do Curso de Educação Física, do Instituto de 

Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai –IDEAL; 

 

XI – um (01) representante dos profissionais de Educação Física, com Registro 

no Conselho Regional de Educação Física – CREF; 

 

XII – um (01) representante do Serviço Social do Comércio – SESC; 

 

XIII – um (01) representante dos Técnicos Desportivos; 

 

XIV – um (01) representante dos Atletas Federados do Município; 

 

XV – um (01) representante das Academias de atividades físicas e esportivas; 

 

XVI – um (01) representante das Associações Desportivas; 
 

XVII – um (01) representante do Futebol Amador de Bagé; 
 

XVIII – um (01) representante de Artes Marciais; 
 

XIX – um (01) representante dos Esporte de Quadra; 
 

XX – um (01) representante da Liga de Futebol Amador de Bagé; e 
 

XXI – um (01) representante dos Clubes Sociais e Esportivos. ” (NR). 

 

§ 1º..................................................................................................................… 

 

§ 2º..................................................................................................................… 

 

§ 3º..................................................................................................................… 

 

Art. 2º. Altera o caput, revoga o parágrafo único e incisos I, II, III e IV,  todos 

do art. 16, da Lei Municipal nº. 3.827/2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art.16. A gestão administrativa e financeira dos recursos do Fundo Municipal 

de Desenvolvimento Desportivo e do Lazer caberá à SEJEL, com acompanhamento e 

fiscalização realizado pelo Conselho Municipal de Lazer, Desporto e Recreação.” (NR). 
 

Parágrafo único. Revogado. 

 



I – revogado. 

 

II – revogado. 

 

III – revogado. 

 

IV – revogado. 
 

Art. 3º. Dá nova redação ao caput e parágrafo único, ambos do Art. 17. da Lei 

Municipal nº. 3.827/2001”, que passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 17. São atribuições do Gestor Administrativo e Financeiro do Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Desportivo e Lazer: (NR). 

 

.......................................………………………………….....................…………. 

 

Parágrafo único. O gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo e 

do Lazer obriga-se a dar publicidade às ações e controles do fundo, bem como à 

prestação de contas ao Conselho Municipal de Lazer, Desporto e Recreação, sempre que 

solicitado.” (NR). 

 

Art. 4º. Dá nova redação ao inciso X, do Art. 18. da Lei Municipal nº. 

3.827/2001, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 18..........................................................................................................……. 

 

X – O produto da arrecadação oriunda de inscrições em campeonatos municipais, 

recursos desportivos, multas de penalidades e infrações desportivas e ingressos cobrados 

em eventos públicos, promovidos pela SEJEL.” (NR). 

 

Art. 5º. Altera o Art. 20. da Lei Municipal nº. 3.827/2001, o qual passa a ter a 

seguinte redação: 

 

“Art. 20. A SEJEL enviará ao Conselho Municipal de Lazer, Desporto e 

Recreação relatório anual sobre gestão administrativa e financeira do Fundo Municipal 

de Desenvolvimento Desportivo e do Lazer e execução do Plano Municipal de Lazer, 

Desporto e Recreação. ” (NR). 

 

Art. 6º. Cria o parágrafo único no Art. 15. da Lei Municipal nº. 3.827/2001, o 

qual passa a vigorar com a seguinte redação: 



 

“Art. 15…………………………………………………………………………… 

 

Parágrafo único. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo e do Lazer 

terá contabilidade vinculada à Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Recursos 

Humanos, que registrará todos os atos a ele pertinentes, de modo que se possa elaborar o 

respectivo balanço financeiro, devendo seus recursos ser depositados em conta corrente 

especial, vinculada exclusivamente ao atendimento de suas finalidades”. (NR). 

 

Art. 7º. Altera o inciso II  do Art. 5º. da Lei Municipal nº. 3.827/2001: e nos 

artigos. 6º.; 8º., inciso VI; 10; 11; 15; 18, incisos IX, X e XI do Art. 18. e no art. 19., § 

2º., a sigla SETUR, pela sigla SEJEL: 

 

“Art. 5º….………………………………………………………………………. 

 

II – a SEJEL; (NR). 

 

Art 8°. altera o Art. 6°. da Lei Municipal nº. 3.827/2001, o qual passa a vigorar 

com a seguinte redação. 

 

……………………………………………………………………………… 
 

“Art. 6º. À SEJEL, através de seu órgão competente, cumpre elaborar o Plano 

Municipal de Lazer, Desporto e Recreação, observadas as diretrizes da Constituição 

Federal, da Lei Orgânica do Município e desta Lei.” (NR). 

 

Art 9°. Altera o inciso VI, do Art. 8°. da Lei Municipal nº. 3.827/2001, o qual 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 8º……………………………………………………………………….. 

 

VI – propor prioridade para o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Desportivo e do Lazer, elaborados pela SEJEL.” (NR). 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Art, 9°. Altera a Redação dos Artigos 10., 11. e 15. da Lei Municipal nº. 

3.827/2001, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 10. Ficam sujeitas a cadastramento técnico, na SEJEL, as pessoas físicas e 



jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, estabelecidas no Município, que 

desenvolvam ou explorem atividades ligadas à prática de qualquer modalidade 

desportiva e que se enquadrem nas definições capituladas no artigo 3º. desta Lei. (NR). 

 

Art. 11. Caberá a SEJEL definir e normatizar, de acordo com critérios técnicos 

nacionais e internacionais e de conformidade com a prática de cada modalidade 

desportiva, exigências mínimas para o adequado funcionamento dos estabelecimentos 

referidos no artigo anterior, na forma da Lei. (NR). 

 

Art.15. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo e Lazer, ficará 

vinculado à SEJEL, sendo regido pelas normas gerais de procedimentos relativas à 

operacionalização dos fundos, nos termos da legislação em vigor.” (NR). 

 

Art. 10. Altera os incisos IX, X e XI do Art. 18., da Lei Municipal nº. 

3.827/2001, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 18…………………………………………………………………………….. 

 

IX – o produto da arrecadação dos preços públicos cobrados em eventos, 

utilização de propriedades municipais ou equipamentos públicos administrados pela 

SEJEL; (NR). 

 

X – o produto da arrecadação oriunda dos ingressos cobrados em eventos 

públicos, promovidos pela SEJEL; (NR). 

 

XI – o produto da arrecadação resultante do aluguel de espaços destinados à 

publicidade comercial, em propriedades municipais administradas pela SEJEL.” (NR). 

 

Art. 11. Altera o §2. do Art. 19., da Lei Municipal nº. 3.827/2001, o qual passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 19…………………………………………………………………………….. 

 

§ 2º. O material permanente obtido com recursos do Fundo Municipal de 

Desenvolvimento, Desportivo e do Lazer, incorporar-se-á ao patrimônio do Município, 

sob a administração da SEJEL, atendidos os requisitos legais pertinentes.” (NR). 

 

 

  
 Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 28 de novembro de 2017. 

 

 

 

                DIVALDO LARA 
                          Prefeito 

Municipal 

 
EDUARDO DEIBLER 

                Secretário/ GEPLAN 
 

  
                          CLEMENTINO 

MOLINA 
                   Chefe de Gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 
 

Senhores Vereadores,  

 

O Projeto de Lei que estamos submetendo à apreciação desta Câmara de 

Vereadores tem como objetivo dar uma nova redação em alguns artigos, parágrafos e 

incisos, da Lei Municipal nº. 3.827, de 21/12/2001, que institui o Sistema Municipal de 

Lazer, Desporto e Recreação no Município de Bagé e dá outras providências, com 

objetivo de atender à uma antiga reivindicação da classe desportiva de Bagé, 

implementando uma política organizada de fomento às práticas do esporte e lazer em 

nossa cidade, tendo em vista uma nova adequação da realidades das políticas voltadas 

para a segmento. 

 

A proposta de ampliação do Conselho Municipal de Lazer, Desporto e Recreação 

de 10 (dez) para 21 (vinte e um) membro tem como objetivo uma maior participação 

popular na gestão esportiva e de lazer, em nosso município. 

 

Com a nova estruturação do conselho no município, termos mais possibilidades 

de evidencia a importância da prática esportiva e de lazer, para auxiliar não apenas na 

execução técnica do esporte, mas contribui com a construção da convivência, 

administração de conflitos, reconhecer e aceitar limitações, disciplina, trabalho em 

equipe e competitividade são alguns dos benefícios que os praticantes podem perceber. 

 

O esporte é essencial para a qualidade de vida. Por isso, a Prefeitura Municipal, 

juntamente com o Conselho Municipal de Esportes, está realizando vários projetos, 

ações e atividades esportivas e de lazer, em benefício da comunidade. 

 

O lazer/desporto, frente sua característica não-formal, conforma-se em uma 

perspectiva de educação popular e se manifesta como um processo de capacitação e 

formação política vinculado a um grupo, articulando dialogicamente sua prática à 

apreensão sistemática da realidade em que se localiza. 

 

A ampliação do referido Conselho tem como justificativa a grande carência 

encontrada em todo o nosso país pelo esporte, lazer e recreação. Este projeto sem dúvida 

vem contemplar a cidade de Bagé, afinal, possibilitaremos à comunidade, condições de 

superar os problemas enfrentados com este mundo tão globalizado e pouco solidário, 

onde cada dia que passa a tecnologia deixa mais pessoas desempregadas e cada vez mais 

distantes umas das outras, o esporte e o lazer possuem o poder de sedução de aproximar 

as pessoas. 



 

Pelo exposto, formulamos apelo aos nobres edis e vênia ao Douto Plenário para 

aprovação desta importante matéria. 

            
           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 28 de novembro de 

2017. 

 

 

 

                DIVALDO LARA 
                          Prefeito 

Municipal 

 
EDUARDO DEIBLER 

                Secretário/ GEPLAN 
 

 

             CLEMENTINO MOLINA 
        Chefe de Gabinete 

 


