
LEI MUNICIPAL Nº 1863
Cria o Conselho Municipal de Desportos.

ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE CARA-
ZINHO.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º - É criado o Conselho Municipal de Desportos (CMD),
subordinado ao Gabinete do Prefeito Municipal, sendo de sua com-
petência:

a) promover, estimular, orientar e fiscalizar as práticas
esportivas no Município;

b) apresentar, anualmente, ao Poder Executivo, o plano de
atividades para o exercício seguinte;

c) opinar nos auxílios e subvenções a serem concedidos pelo
Poder Público, fiscalizando a sua aplicaçpuo;

d) realizar censos esportivos no Município, com colaboraçp�o
com a Delegacia Regional do Departamento de Esportes do Estado;

e) estabelecer regime de mutua colaboraçpDo entre a
municipalidade e as entidades esportivas do Município e do Esta-
do.

Art. 2º - O Conselho Municipal de Desportos será
constituído por um (1) membro-representante de cada modalidade
esportiva disputada ou praticada no Município, nomeados pelo
Prefeito Municipal, dentre destacados esportistas do Município.

§ 1º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Des-
portos, terá a duraçp�o paralela ao do Prefeito Municipal.

§ 2º - O exercício do cargo de Conselheiro do CMD, será
gratuito e considerado como serviço relevante prestado ao
Município.

Art. 3º - O Conselho Municipal de Desportos para o
exercício de suas finalidades, poderá designar assessores, com
atividades npno remuneradas.

Art. 4º - Os Orçamentos anuais consignarp£o verbas par ao
CMD realizar suas promoções.

Art. 5º - O Poder Executivo, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias da vigência desta Lei, decretará o Regimento In-
terno do CMD.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de
1967, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 2 de junho de 1966.

a)ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO
Prefeito Municipal

a)José Moisés Marcondes
Secretário do Município

1

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com

