
LEI Nº 403/2010 
DATA: 16 de Março de 2010. 
SÚMULA: ALTERA A LEI Nº 
391/2009 CRIANDO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTE, LAZER, TURISMO 

E JUVENTUDE, E  CRIA 
NOVOS CÓDIGOS E 
NOMENCLATURAS PARA 
ÓRGÃO E UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
 
 
ALESSANDRO NICOLI, PREFEITO MUNICIPAL DE 

SANTA CARMEM – ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, e atendendo ao disposto no artigo 
165, &5º, inciso I, da Constituição Federal e   de acordo 
com a Lei Municipal Nº391/2009, FAZ SABER que A 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA CARMEM 
- MT APROVOU e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a 

lei nº 391/2009, criando a Secretaria Municipal de Esporte, 

Lazer, Turismo e Juventude a ser desmembrada da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 
Lazer. 
 
 
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, 
TURISMO E JUVENTUDE – SMELTJ. 
 



a) - Competência: unidade responsável pelas ações 
inerentes ao esporte, lazer, turismo e juventude do 
Município. 
 
b) - Atribuições: Promover, de forma permanente, o 
esporte e o lazer a nível da administração municipal, 

permeando e institucionalizando as ações inerentes a sua 
área de atuação, conforme previstas na legislação federal, 
estadual e municipal; Assessorar as demais esferas da 
administração municipal na elaboração, revisão e execução 
do planejamento local, no que se refere aos aspectos de 
recreação, lazer e desporto; Realizar a normatização e o 
controle das atividades desportivas, recreativas de lazer, 
turismo e juventude; Promover medidas e estabelecer 
diretrizes objetivando atingir as metas propostas para o 
fomento do esporte, do lazer e dos eventos 

correspondentes, observando a preservação do meio 
ambiente e do patrimônio público, tendo em vista o uso 
coletivo e a melhoria na qualidade de vida; Promover 
medidas e ações conjuntas, entre as secretarias e os 
diversos órgãos da administração pública, voltadas para o 
esporte, lazer, turismo e juventude  recreacionista;  
Efetivar a promoção de eventos desportivos com objetivos 
definidos e comprometidos com os programas locais; 
Acompanhar estudos e pesquisas vocacionais das 
comunidades com o intuito de articular e respaldar ações 

voltadas para as políticas de esporte,  lazer, turismo e 
juventude; Executar o levantamento, a melhoria e a 
ampliação dos espaços públicos, conjuntamente, com 
outros órgãos da Administração Municipal; Executar a 
competência legal da fiscalização de eventos  esportivos, de 
turismo de juventude e de lazer, em conjunto com os 
órgãos municipais de fiscalização, como medida destinada a 
organização, a defesa e a preservação da integridade dos 
participantes e da preservação do patrimônio público; 
Fiscalizar e disciplinar a produção dos eventos esportivos e 



recreacionistas, evitando o emprego de técnicas e métodos 
que comportem risco efetivo ou potencial à saúde pública, à 
integridade física, à qualidade de vida e aos bens públicos; 
Prevenir e combater as diversas formas de atuação que 
venham em detrimento da promoção humana e da 
qualidade de vida; Incentivar o esporte participativo como 

forma de promoção de lazer e bem-estar social; Fomentar 
o esporte educativo formal e não formal; Apoiar e estimular 
projetos de esporte e lazer que visem atender as 
necessidades das Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD); 
Valorizar o resgate das múltiplas culturas existentes na 
comunidade, através de eventos que valorizem o 
patrimônio natural, histórico e artístico, em conjunto com 
outros órgãos municipais; Incentivar a criação e apoiar 
instituições públicas ou privadas de fomento a ações 
democráticas de esporte, lazer, turismo e juventude; 

Promover a educação esportiva, em conjunto com as 
Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Secretaria de 
Município da Assistência Social, e a Secretaria de Município 
da Saúde; Promover a utilização adequada dos espaços 
públicos destinados a eventos esportivos e recreacionistas, 
através de uma criteriosa definição de uso e ocupação, 
especificações de normas e projetos; Promover a gestão 
integrada com órgãos públicos de outras esferas, sem 
prejuízo da competência específica de cada nível; Propor e 
executar programas e ações de valorização e resgate da 

identidade da população local; Projetar, construir novas 
unidades esportivas e zelar pela manutenção das unidades 
existentes; Incentivar e promover a capacitação e 
aperfeiçoamento dos gestores das políticas públicas para 
esporte e lazer, turismo e juventude; O relacionamento 
com os Conselhos Municipais e respectivos Fundos, na sua 
área de atuação, de acordo com a legislação específica que 
os instituiu; Atribuições de esporte,  lazer, turismo e 
juventude, previstas na Lei Orgânica do Município; Outras 
atividades correlatas. 



  
 
Art. 2º - O subsídio do Secretário Municipal de 

Esporte, Lazer, Turismo e Juventude, será o atribuído na 
Lei Municipal nº 391/2009. 

 

Art. 3º - Fica criado e considerado subordinado a 
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e 
Juventude o seguinte cargo: 

 
001.2.1 – Coordenadoria de Esporte e Lazer 
 
A coordenadoria de esporte e lazer, diretamente 

subordinada a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, 
Turismo e Juventude, compete: 

 

1. Administrar as ações previstas de Esportes e Lazer e 

apoio operacional/funcional promovendo as atividades 

de: manutenção de áreas esportivas, recreação e lazer; 

2. Desenvolver, em conjunto com os demais órgãos, uma 

política de atuação junto às comunidades organizadas, 

população em geral, órgãos públicos, privados, etc.; 

3. Responsabilizar-se pela imagem institucional da 

Prefeitura Municipal perante a comunidade; 

4. Difundir, constante e eficazmente, os conceitos: de 

cidadania, de transparência, de eficácia, de qualidade e 

de produtividade. 

5.  Promover, de forma constante, o esporte e o lazer, 

institucionalizando as ações de sua área de atuação; 



6. Assessorar as demais Secretarias na elaboração, 

revisão e execução do planejamento estratégico, 

promovendo medidas e ações conjuntas no que se 

refere aos aspectos do esporte e lazer; 

7. Promover medidas e estabelecer estratégias com o 

objetivo de atingir as metas propostas no Planejamento 

Estratégico da Coordenadoria de Esportes para a 

difusão do esporte e lazer no Município; 

8. Acompanhar as necessidades e anseios das 

comunidades com o objetivo de prescrever e implantar 

ações voltadas para as políticas de esporte e lazer; 

9. Executar o levantamento, a melhoria e a ampliação dos 

espaços públicos de atividade física em parceria com os 

outros órgãos da Administração Municipal; 

10. Executar a competência legal da fiscalização de 

eventos esportivos e de lazer, em conjunto com os 

demais Órgãos da Administração, como medida 

destinada à organização, a defesa e a preservação da 

integridade dos participantes e da preservação do 

patrimônio público; 

11. Implementar, apoiar e estimular Projetos de Esporte e 

Lazer que visem atender as necessidades das Pessoas 

Portadoras de Necessidades Especiais; 

12. Promover Programas de Educação Esportiva. 



13. Promover a utilização adequada dos espaços públicos 

destinados a eventos esportivos e de lazer, através de 

uma criteriosa programação de uso;  

14. Incentivar e promover a formação continuada dos 

Professores; 

15. Analisar as participações em eventos e competições, 

bem como avaliar o interesse de promoção e 

participação nos mesmos. 

Art. 4º - O subsídio destes cargos são atribuídos à Lei 
Municipal nº 391/2009, dos comissionados e pela referencia 
CC-04.    

 
Art. 5º - Os cargos acima não ficarão mais 

subordinados a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Desporto e Lazer e sim a Secretaria Municipal de Esporte, 
Lazer, Turismo e Juventude ora criada. 

 
Art. 6º - Autoriza a alteração da Nomenclatura do 

Órgão 04- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Desporto e Lazer para: 04 – Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura – SMEDUC. 

 

Art. 7º - Fica autorizado a inclusão nas supracitadas 
legislações o seguinte órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE, e unidade 
09.001.00 – COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER. 

 
§ Único: Serão alocados neste órgão e unidade, saldos 

orçamentários para manutenção dos serviços da 
Coordenadoria de Esporte e Lazer na antiga Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. 



 
Art. 8º - As modificações orçamentárias ocorrerão 

através de Créditos Adicionais Especiais, por meio de 
legislação específica. 

 
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

 

 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA 
CARMEM 

ESTADO DE MATO GROSSO 
EM  16 de Março de 2010. 

 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO NICOLI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 


