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Ofício nº 129/2023                 Jussara-GO, 07 de março de 2023. 

 
 
 
 

Exmo. Senhor 

Adenilson José e Silva 

Presidente da Câmara de Vereadores de Jussara-GO 
 
 
 

 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara, 

 

A par de cumprimenta-lo, a Prefeita do Município de 

Jussara, Sra. Maria Idali da Silva Bontempo, encaminha a V. Exa., Projeto de Lei 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a estrutura da Secretaria 

Municipal de Esportes, Criar o Conselho Municipal do Esporte, Criar o Fundo 

Municipal do Esporte e Instituir o Programa de Incentivo ao Desporto e 

Paradesporto em nosso município, na forma que especifica e dá outras 

providências”, para apreciação e votação do Regimento Interno desta Casa de 

Leis. 

Em que pede e espera Deferimento. 

Atenciosamente, 

 
Assinado de forma digital por  

MARIA IDALI DA SILVA 

BONTEMPO:64170659 BONTEMPO:64170659104 

104 Dados: 2023.03.07 10:38:18 

-03'00' 

MARIA IDALI DA SILVA BONTEMPO 

Prefeita Municipal 
Assinatura Digital nos termos da Lei 14.063/20 

MARIA IDALI DA SILVA 
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PROJETO DE LEI n.º 134/2023 - GP Jussara – GO, 07 DE MARÇO DE 2023. 

 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
alterar a estrutura da Secretaria Municipal 
de Esportes, Criar o Conselho Municipal do 

Esporte, Criar o Fundo Municipal do Esporte 
e Instituir o Programa de Incentivo ao 
Desporto e Paradesporto em nosso 
município, na forma que especifica e dá 
outras providências.” 

 
 
 
 

A Prefeita Municipal de Jussara, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais contidas na Constituição Federal e Lei Orgânica do 

Município, apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores o 
seguinte Projeto de Lei: 

 

LEI GERAL DO ESPORTE 
 

CAPITULO I 
Disposições Iniciais 

 

Art. 1º - O sistema municipal de esportes abrange todas as praticas esportivas 
formais e não formais, em sintonia com as normas estabelecidas nesta lei. 

 

§ 1º. A prática esportiva formal é aquela regulamentada por normas nacionais e 
pelas regras internacionais admitidas em cada modalidade. 

 
§ 2º. A prática esportiva não formal tem como característica principal a liberdade 
de seus participantes e compreende as atividades de recreação e lazer, 
desenvolvidas de forma predominantemente física. 

 

CAPÍTULO II 
Da Estrutura Administrativa 

 
Art. 2º - A secretaria municipal estruturada por está lei terá como denominação 
“Secretaria Municipal de Esportes e Lazer”, tendo como objetivo, planejar, 
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coordenar, incentivar e executar as ações referentes às atividades esportivas e 

de lazer do Município de Jussara/GO. 
 
Art. 3º - A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer terá como órgãos na 
composição de sua estrutura: 

 

I – Departamento de Esporte; 
 

II – Departamento do Paradesporto; 

III – Departamento de Lazer. 

Art. 4º - Os cargos que compõem a Secretaria de Esportes e Lazer são: 

I – 01 (um) cargo de Secretário Municipal de Esportes; 

II – 01 (um) Cargo de provimento em comissão de Diretor de Esportes; 
 

III- 01 (um) Cargo de provimento em comissão de Diretor do Paradesporto; 
 

IV – 01 (um) cargo de provimento em comissão de Superintendente do 
Departamento de Esporte; 

 

V – 01 (um) cargo de provimento em comissão de Superintendente do 
Paradesporto; 

 
VI – 01 (um) cargo de provimento em comissão de Superintendente do 
Departamento de Lazer; 

 
VII – 01 (um) cargo de provimento em comissão de gerente de Esporte e 

Paradesporto; 
 
VIII – 02 (dois) cargo de provimento em comissão de Assessor Especial de 
Assuntos Esportivos; 

 

Parágrafo Único: os cargos acima mencionados, com exceção do descrito no 
inciso I, poderão ser contratados por 40h ou 20h semanais, dependendo da 
necessidade e, inclusive, recebendo os vencimentos proporcionais à carga 
Horaria contratada. 



Estado de Goiás 
MUNICíPIO DE JUSSARA 

Gabinete da Prefeita 

Avenida José Bonifácio, n.º 726. Jussara-Goiás. CNPJ/MF n. 02.922.128/0001-38 www.jussara.go.gov.br CEP: 76.270-000 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Dos Princípios Fundamentais 
 
Art. 5º - O esporte, como direito individual, tem como base os seguintes 
princípios: 

 

I – Autonomia: faculdade atribuída às pessoas físicas ou jurídicas de se 
organizarem para a prática esportiva. 

 
II – Democratização: garantia das condições de acesso às atividades esportivas 
sem distinção ou qualquer forma de discriminação. 

 
III – Liberdade: é livre a prática do esporte, observada a capacidade e o interesse 
de cada um. 

 

IV – Direito social: O Município tem o dever de fomentar as práticas esportivas 
formais e não formais. 

 
V – Diferenciação: tratamento específico dado ao esporte profissional e amador; 

 

VI – Educação: desenvolvimento integral do ser humano, garantida sua 
autonomia e participação no esporte educacional. 

 

VII – Qualidade: valorização dos resultados esportivos, educativos e dos 
relacionados à cidadania e ao desenvolvimento físico e moral do ser humano. 

 
VIII – Segurança: propiciar ao praticante de qualquer modalidade desportiva 
quanto à sua integridade física, mental ou sensorial. 

 
IX – Eficiência: obtida através do estímulo à competência esportiva e 
administrativa; 

 

X – Inclusão: apoiar a participação de pessoas com necessidades especiais nas 
mais diversas práticas esportivas e de lazer. 

 

CAPÍTULO IV 
Da Conceituação e das Finalidades do Desporte 

 

Art. 6º - O esporte como atividade predominantemente física e intelectual, pode 
ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: 
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I - educacional, através dos sistemas de ensino e formas não sistemáticas de 

educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus 
praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral a cidadania 
e lazer. 

 
II - de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades 
esportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos 
praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e 

na preservação do meio ambiente; 
 
III – das pessoas com necessidades especiais, promovendo a participação de 
portadores de necessidades especiais em esportes que promovam a inclusão em 
atividades esportivas diversas, sempre observando a capacidade física e/ou 
mental de cada um; 

 

III - de rendimento, praticado segundo normas e regras nacionais e 
internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e 
comunidades a níveis inter e intramunicipal. 

 
CAPÍTULO V 

Do Sistema Municipal de Esportes 

 

SEÇÃO I 
Da Composição e Objetivos 

Art. 7º - O Sistema Municipal de Esportes compreende: 

I - o Conselho Municipal de Esportes 

II – o Fundo Municipal de Esportes 

III – a Secretaria Municipal de Esportes 
 

IV - as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, 
estabelecidas no Município, que desenvolvem ou explorem serviços ligados à 
prática de qualquer atividade física e que se enquadrem nas definições 
capituladas no art. 6º desta lei. 

 
§ 1º - O Sistema Municipal de Esportes tem por objetivo garantir a prática 
esportiva regular e melhorar-lhe o padrão de qualidade, através do 
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aprimoramento das práticas esportivas educacionais, de participação, do 

paradesporto e de rendimento. 
 
§ 2º - Poderão ser incluídas no Sistema Municipal de Esportes as pessoas jurídicas 
que desenvolvam práticas não formais, promovam a cultura e as ciências do 
esporte e formem ou aprimorem especialistas. 

 
Art. 8º - A Secretaria Municipal de Esportes cumpre elaborar o Plano Municipal  
de Esportes, observadas as diretrizes da Constituição Federal, da Lei Orgânica do 
Município e da presente lei. 

 

Art. 9º - Cabe a Secretaria Municipal de Esportes, nomear comissão incumbida de 
representar o Município nos eventos desportivos intra e intermunicipais e 
cerimoniais afins. 

 
Art. 10 - As entidades descritas no inciso IV do art. 7º, interessadas em se 
beneficiar deste Programa, ficam sujeitas a registro, supervisão e orientações 
normativas definidas nesta Lei. 

 
SEÇÃO II 

Do Conselho Municipal de Esportes 

 

Art. 11 - O Conselho Municipal de Esportes é o órgão colegiado de caráter 
consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, representativo da comunidade 
esportiva do Município, competindo-lhe: 

 
I - fazer cumprir e preservar os princípios e preceitos da presente lei; 

 
II - oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Municipal de 

Esportes; III - dirimir os conflitos de superposição de autonomias; 

IV - emitir pareceres e recomendações sobre questões esportivas municipais; 
 

V - estabelecer normas, sob a forma de resoluções que garantam os direitos e 
impeçam a utilização de meios ilícitos nas praticas esportivas; 

 
VI - propor prioridade para o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo Municipal 
de Esportes elaborado pela Secretaria Municipal de Esportes em parceria com o 
Conselho Municipal de Esportes. 
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VII - elaborar o seu Regimento Interno; 

 

VIII - manifestar-se sobre matéria relacionada com o esporte, no âmbito do 
Município; 

 
IX - interpretar a legislação esportiva e zelar pelo seu cumprimento; 

 

X - estabelecer regime de mútua colaboração entre órgãos públicos, federações 
e entidades estaduais e federais, afetos a suas ações; 

 

XI - estudar e sugerir medidas que visem à expansão e ao aperfeiçoamento do 
esporte no âmbito do Município; 

 
XII - manifestar-se sobre convênios de apoio ao esporte celebrados entre o 
Município e entidades públicas e/ou privadas; 

 
XIII - acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos financeiros e materiais 
destinados pelo Município às atividades esportivas; 

 
XIV - exercer as atribuições que lhe forem delegadas; 

XV - outorgar o Certificado de Mérito Esportivo; 

XVI - exercer outras atribuições constantes da legislação esportiva. 
 
Art. 12 - O Conselho Municipal de Esportes será composto por 7(sete) membros 
titulares e 6(seis) suplentes nomeados pelo Prefeito Municipal, observadas as 
seguintes representações: 

 
I - um representante da Secretaria Municipal de Administração; 

II – um representante da Secretaria Municipal de Esportes; 

III – um representante das entidades esportivas privadas sediadas no Município; 
 

IV – um representante dos atletas ou profissionais de educação física e/ou 
acadêmicos; 

 
V – um representante das escolas municipais; 

 
VI - um representante da APAE ou outra entidade voltada para os deficientes; 
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VII – um representante da Câmara Municipal de Jussara. 

 
§ lº - O exercício da função de membro do Conselho Municipal de Esportes, não 
remunerado, será considerado de relevância social. 

 

§ 2º - O mandato de cada membro do Conselho Municipal de Esportes terá a 
duração de 2 (dois) anos, permitida apenas uma única recondução sucessiva. 

 
§ 3º - A cada membro titular do Conselho Municipal de Esportes deverá 
corresponder um suplente da mesma representação. 

 

SUBSEÇÃO I 
Do Certificado de Mérito Esportivo 

 

Art. 13 - Fica criado o Certificado do Mérito Esportivo, homenagem a ser 
outorgada anualmente pelo Conselho Municipal de Esportes, consistente no 
reconhecimento de trabalho de entidades esportivas, atletas, autoridades ou 
pessoas voltadas para o desenvolvimento do esporte no Município. 

 

CAPÍTULO VI 
Do Registro, Supervisão e Orientação Normativa 

 
Art. 14 - Ficam sujeitas ao cadastramento técnico na Secretaria Municipal de 
Esportes, 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 esportiva, e que se enquadrem nas 
disposições da presente lei. 

 
Art. 15 - Cabe a Secretaria Municipal de Esportes definir e normatizar, de acordo 
com critérios técnicos nacionais e internacionais e de conformidade com a prática 

de cada modalidade esportiva, exigências mínimas para o adequado 
funcionamento dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 

 
Art. 16 - O descumprimento das normas técnicas regulamentares sujeitará os 
infratores às penalidades de: 

 
I - advertência, na primeira autuação, com prazo de 90 (noventa) dias para 
regularização; 

 
II - multa no valor de ½ (meio) salário mínimo; 
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III - suspensão temporária do alvará de funcionamento; 

 
Parágrafo único - Dependendo da gravidade da infração, ou reincidência, poderão 
ser cumuladas as sanções previstas e cassado definitivamente o alvará de 
funcionamento. 

 

CAPÍTULO VII 
Dos Recursos para o Esporte 

 
Art. 17 - Os recursos necessários à execução do Plano Municipal de Esportes serão 
assegurados em programas de trabalho específicos, constantes dos Orçamentos 
do Município e previstos no Plano Plurianual, direcionados ao Fundo Municipal 
do Esporte, além dos provenientes de: 

 

I - fundos desportivos; 
 
II - doações, patrocínios e legados; 

 

III - incentivos fiscais previstos em lei; 

IV - outras fontes. 

SEÇÃO I 
Do Fundo Municipal de Esportes 

 

Art. 18 - É instituído o Fundo Municipal de Esportes, como unidade orçamentária 
destinada a dar apoio financeiro a programas e projetos de caráter esportivo que 
se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes no Plano Municipal de 
Esportes. 

 
Art. 19 - O Fundo Municipal de Esportes ficará vinculado à Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, sendo regido pelas normas gerais de procedimentos relativos 

à operacionalização dos demais fundos municipais. 
 
Art. 20 – São recursos do Fundo Municipal de Esportes: 

 
I - auxílios, contribuições, subvenções, transferências e participações em 
convênios e ajustes; 
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II - doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais e 

internacionais; 
 
III - produto de operação de crédito; 

 

IV - rendimentos, acréscimos, juros e correção monetária provenientes das 
aplicações de seus recursos; 

 

V - resultados de convênios, contratos e acordos formados com instituições 
públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras; 

 

VI - transferências ordinárias e extraordinárias do Município, provenientes do 
Estado ou da União, na forma da Lei; 

 
VII - dotação orçamentária própria, do Município; 

 
VIII - outros recursos, créditos e ativos financeiros adicionais ou extraordinários 
que por sua natureza lhe possam ser destinados; 

 
IX - o produto de arrecadação dos preços públicos cobrados pela utilização de 
próprios municipais ou equipamentos públicos, administrados pela Secretaria 
Municipal de Esportes; 

 
X - o produto de arrecadação oriunda dos ingressos cobrados em eventos 
públicos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes; 

 
XI - o produto da arrecadação resultante do aluguel de espaços destinados à 
publicidade comercial, em imóveis próprios municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de Esportes, bem como pela arrecadação de patrocínio de 
pessoas físicas ou jurídicas; 

 
Art. 21 - Os recursos do Fundo Municipal de Esporte terão a seguinte destinação: 

I – esporte educacional; 

II - esporte de participação; 
 
III - esporte de rendimento em jogos olímpicos municipais, estaduais, nacionais, 
campeonatos e torneios classificatórios regionais; 
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IV - capacitação de recursos humanos; cientistas desportivos, professores de 

educação física e técnicos em esportes; 
 
V - treinamento técnico e subsídios para formação de atletas amadores; 

 

VI - subsídios para transporte e estadia de atletas e equipes, quando classificados, 
em representação do Município; 

 

VII - programas para reabilitação de deficientes físicos, mentais e sensoriais, 
através da prática de modalidades esportivas tecnicamente adequadas para este 
fim; 

 
VIII - apoio a projetos de pesquisa, documentação, informação e divulgação 
voltado ao esporte; 

 

IX - construção, ampliação e recuperação de instalações desportivas; 

X - premiação em eventos esportivos e recreativos; 

§ 1º - O material permanente obtido com recursos do Fundo Municipal de 
Esportes incorporar-se-á ao patrimônio do Município, sob a administração da 

Secretaria Municipal de Esportes, juntamente com o Conselho Municipal de  
Esportes, atendidos os requisitos legais pertinentes. 

 
Art. 22 - Cumpre ao Conselho Municipal de Esportes, além das atribuições que 
lhe são conferidas nesta Lei, em estreita colaboração com o Secretário Municipal 
de Esportes e Lazer e assessores técnicos de sua escolha, participar da avaliação 
e seleção dos projetos esportivos que deverão ser apoiados, bem como lhes 
determinar o valor-limite de alocação de recursos. 

 

Art. 23 - As entidades, equipes e atletas interessados na obtenção de apoio 
financeiro deverão apresentar seus projetos a Secretaria Municipal de Esportes e 

Lazer, que os encaminhará à Comissão de Avaliação definida no artigo anterior. 
 
Art. 24 - O responsável pelo projeto financiado deverá comprovar, junto a 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a aplicação dos recursos que lhe foram 
repassados até 60 (sessenta) dias após o recebimento da parcela do benefício, 
definida no cronograma físico-financeiro aprovado. 

 

Parágrafo único - Além das sanções penais cabíveis, a não comprovação da 
aplicação dos recursos nos prazos estipulados, implicará multa de até 10 (dez) 
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vezes o valor recebido, corrigido monetariamente, e a exclusão de qualquer 

projeto apoiado pelo Município por um período de 1 (um) ano, após o 
cumprimento dessas obrigações, sem prejuízo de ações judiciais cabíveis. 

 
Art. 25 - Nos projetos apoiados nos termos desta Lei deverá constar, 
expressamente, a divulgação do patrocínio institucional da Prefeitura Municipal 
de Jussara/Fundo Municipal de Esportes/Conselho Municipal de 
Esportes/Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

 
 

CAPITULO VIII 
Dos Programas Permanentes do Desporto e Paradesporto 

 
Art. 26 – São programas permanentes da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer: 

 
I – Auxílio ao Paradesporto; 

II – Auxílio ao Desporto; 

III – Sessão de veículos automotores de propriedade do município no 
deslocamento de atletas. 

 

Art. 27 – Na modalidade de auxílio ao Paradesporto, fica autorizado o reembolso 
de valores gostos pelos atletas e comissão técnica em viagens de competição e 
representação deste município. 

 
Parágrafo Único – A forma de reembolso, bem como o limite de gastos será 
regulamentado por Decreto Municipal. 

 
Art. 28 – Na modalidade de auxílio ao Desporto, são programas permanentes da 
Secretaria Municipal de Esportes: 

 

I – Escolinha Municipal de futebol e futsal (JUSSARA escolinha municipal de 
Futebol) 

II – Escolinha Municipal de Vôlei 
III – Escolinha Municipal de Basquete 

 
 

Art. 29 – Fica autorizado o uso de veículos do Município de Jussara-GO, bem 
como, de veículos locados pelo município, adquiridos e mantidos exclusivamente 



Estado de Goiás 
MUNICíPIO DE JUSSARA 

Gabinete da Prefeita 

Avenida José Bonifácio, n.º 726. Jussara-Goiás. CNPJ/MF n. 02.922.128/0001-38 www.jussara.go.gov.br CEP: 76.270-000 

 

 

 

pelo Poder Executivo Municipal, para o transporte de atletas pertencentes às 

associações e entidades desportivas. 
 
Parágrafo Único. O transporte autorizado no caput do presente artigo, será 
concedido apenas aos atletas, associações e entidades desportistas instaladas no 
município, conforme enquadramento a seguir: 

 
I - entende-se por "atleta” a pessoa física nascida no Município de Jussara, ou 
ainda, aquelas que não sendo naturais do Município de Jussara estejam 
representando o Município no evento esportivo cujo auxilio é pleiteado; 

 

II - entende-se por "associações” e “entidade desportiva" a pessoa jurídica de 
direito privado, regularmente constituída, que tenha como objetivo principal a 
prática esportiva, em qualquer modalidade, nos termos da lei correlata. 

 
Art. 30 - O atleta ou entidade desportiva que objetivar usufruir do transporte 
fornecido pelo Município, deverá apresentar requerimento por escrito, a ser 
protocolado no protocolo geral da prefeitura municipal e endereçado à Secretaria 
Municipal de Esportes, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da 
data prevista para a realização do evento. 

 

Art. 31 - O requerimento deverá ser instruído com a inscrição dos atletas no 
evento esportivo, além dos documentos comprobatórios da realização do 
evento, neles constando, no mínimo, a data, local e horário do evento e com a 
respectiva relação dos atletas e a categoria que estes pertencem. 

 
Parágrafo Único – para o caso de competições ou evento desportivo que estejam 
inscritos crianças ou adolescentes com idade inferior à 18 (dezoito) anos de 
idade, a responsabilidade pela organização, acompanhamento e integridade dos 
atletas é, exclusivamente, dos organizadores do evento e do responsável pelo  
requerimento. 

 

Art. 32 - Após deferido o requerimento de transporte, os atletas ou entidades 
desportivas autorizam o Município de Jussara e suas secretarias municipais a 
utilizar sua imagem, voz, nome ou apelido esportivo em anúncios publicitários de 
divulgação ou marketing municipal. 

 
Art. 33 - O fornecimento do transporte previsto no caput do art. 29 desta Lei, não 
terá limitações de quilometragem, dependendo, apenas, de prévio requerimento 
e análise da viabilidade para a autorização do órgão competente. 
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Art. 34 - Buscando critérios de economia financeira, poderá o Secretário 

Municipal de Esportes, por meio de decisão devidamente fundamentada, 
conceder o transporte por meio de passagens rodoviárias e aéreas, para grupos 
de atletas do desporto e paradesporto de forma individual ou coletiva. 

 
Art. 35 - Caso constatado pelo Poder Executivo ou órgãos de fiscalização o uso 
indevido, abusivo ou para outra finalidade do transporte a que se destina a 
presente Lei, responderão solidariamente os atletas ou a entidade desportiva, 

por crimes contra a administração pública, previstos no Título XI, do Código Penal 
Brasileiro, com a respectiva impossibilidade de ser beneficiada com a presente 
ajuda pelo prazo de 2 (dois) anos após a conclusão de procedimento 
administrativo próprio, para o caso de comprovação das irregularidades. 

 

CAPITULO VIII 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

 
Art. 36 - O Plano Municipal de Esportes conterá projetos específicos de prática 
desportiva para pessoas portadoras de deficiências, elaborados pela Secretaria 

Municipal de Esportes. 
 
Art. 37 – A Secretaria Municipal de Educação definirá normas específicas para a 
verificação do rendimento e controle de frequência dos estudantes que 
integrarem representação esportiva municipal, de forma a harmonizar a 
atividade esportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à 
promoção escolar. 

 

Art. 38 - Fica instituído o Dia do Esporte Municipal, a ser comemorado no dia 6 
de Abril de cada ano. 

 
Art. 39 - O Prefeito enviará à Câmara Municipal relatório anual sobre a gestão 
administrativa e financeira do Fundo Municipal de Esportes e execução do Plano 

Municipal de Esportes. 
 
Art. 40 - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com entidades 
públicas e privadas para implementação da presente lei. 

 
Art. 41 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado baixar decreto 
regulamentando a presente lei. 
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Art. 42 – Na elaboração das propostas orçamentárias anuais do Município serão 

consignadas dotações orçamentárias para as despesas decorrentes da aplicação 
da presente lei. 

 
Art. 43 – fica autorizada a abertura de crédito de natureza suplementar para 
garantir a execução da presente lei. 

 

Art. 44 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
expressamente a Lei nº. 1.074/2022 e as eventuais disposições em sentido 
contrário. 

 
 

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e Três. 
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Anexo I 

 
Cargo Remuneração Carga horaria Nível de 

Escolaridade 

Atribuições 

 

Diretor de 
Esportes 

 
 

R$ 4.619,77 

 
 

40H (semanais) 

 
 

Médio 

Responde pelo planejamento, organização, direção e controle das 

atividades esportivas, através da definição de normas e políticas. 

Estabelece diretrizes para o esporte municipal, exarando e 

confeccionando regulamentos e minutas esportivas. 

 
 

Diretor de 
Paradesporto 

 
 

 
R$ 4.619,77 

 
 

 
40h (semanais 

 
 

Médio 

Responde pelo planejamento, organização, direção e controle das 

atividades paradesportivas, através da definição de normas e 

políticas. Estabelece diretrizes para o paradesporto municipal, 

exarando e confeccionando regulamentos e minutas 

paradesportivas. 

Superintendente 
do 

Paradesporto 

 

R$ 2.673,67 
 

40h (semanais) 
 
Médio 

Avaliar e fiscalizar o cumprimento das metas a serem atingidas; 

organizar, coordenar e supervisionar tecnicamente as atividades 

da Secretaria. 

Assessor 
Especial de 
Assuntos 

Esportivos 

 

R$ 2.004,55 

 

40h (Semanais) 

 
Fundamental 

A Assessoria Especial de Assuntos Esportivos, tem por finalidade 

assessorar as atividades da Secretaria Municipal de Esporte e 

cuidar das atividades inerentes ao desporto e lazer, assessorando 

ainda, de forma direta o Secretário da pasta. 
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JUSTIFICATIVA 
 

Senhores membros do legislativo municipal: 

Encaminhamos à superior apreciação dos Eméritos Vereadores, 

o incluso Projeto de Lei e anexos, onde “Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar  

a estrutura da Secretaria Municipal de Esportes, Criar o Conselho Municipal do Esporte, 

Criar o Fundo Municipal do Esporte e Instituir o Programa de Incentivo ao Desporto e 

Paradesporto em nosso município, na forma que especifica e dá outras providências”. 

 

O presente projeto tem por finalidade a regulaziração e 

atualização da legislação de esporte e paradesporto municipal, legislação esta que 

aproveita para compor a estrutura funcional da mencionada pasta, adequando cargos  

já existentes e criando mais 5 cargos, sendo: um cargo de Diretor de Esportes, um cargo 

de Diretor de Paradesporto, um cargo de Superintendente de Paradesporto e dois  

cargos de Assessor Especial de Assuntos Esportivos. 

Conforme mencionado anteriormente, a atualização legislativa e 

medida que tem como finalidade a valorização dos esportistas e paradesportistas do 

nosso município, atribuindo-lhes o reconhecimento municipal por levar nas 

competições o nome de Jussara-GO. 

Desta forma, apresentado o projeto de lei, lida e debatida a 

matérias pelos nobres edis, esperamos a aprovação do mesmo. 

 

 
MARIA IDALI DA 

SILVA 

Jussara-GO, 07 de março de 2023 
Assinado de forma digital 

por MARIA IDALI DA SILVA 

BONTEMPO:64170659104 

Dados: 2023.03.07 10:39:50 

659104 -03'00' 

Maria Idali da Silva Bontempo 
Prefeita Municipal 

(Assinado Digitalmente) 
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