
LEI Nº 1.635 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013
 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER -
COMESPOL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

 
O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara

Municipal aprovou e o Executivo sanciona a seguinte Lei:
 
Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Esportes e Lazer – COMESPOL, de natureza deliberativa das políticas públicas de

Esporte e Lazer, junto ao Poder Executivo no município de Marataízes.
 
Art. 2º - O Conselho Municipal de Esportes e Lazer – COMESPOL tem o objetivo de assessorar os Órgãos de Esporte e Lazer e

a Prefeitura Municipal de Marataízes, no trato das questões que interessam ao esporte e lazer no município.
 
Art. 3º - O Conselho Municipal de Esportes e Lazer – COMESPOL, fica instituído com os seguintes objetivos:
 
I – Formular, deliberar e encaminhar propostas e diretrizes básicas a serem obedecidas na política municipal de Esporte e

Lazer, especialmente ao Poder Executivo, bem como acompanhar a implementação de políticas relacionadas ao esporte e lazer Municipal,
Estadual e nacional;

 
II – Monitorar e avaliar as políticas públicas na área de Esporte e Lazer;
 
III – Propor resoluções, atos ou instruções regulamentares, necessário ao pleno exercício de suas funções;
 
IV – Estimular, em todos os Órgãos governamentais envolvidos direta e indiretamente com Esporte e Lazer, iniciativas que

promovam o desenvolvimento de Esporte e Lazer, entre outras medidas, por meio de:
 
a)  Projetos e divulgação nas comunidades de assuntos ao Esporte e Lazer, bem como projetos e campanhas educativas para

fomentação do esporte e lazer;
b)  Eventos comunitários que fortaleçam os vínculos da comunidade e estabeleçam redes de solidariedade com as

organizações, destacando o valor da integração de esforços no desenvolvimento de ações comunitárias;
 
V – Fixar diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Esporte e Lazer, levando em consideração as

características econômicas e sociais locais, e a organização de serviços públicos e privados;
 



VI – Acompanhar e controlar a atuação do setor privado na área de Esporte e Lazer, credenciando mediante contrato ou
Convênio;

 
VII – Formular, deliberar e aprovar seu Regimento Interno, que deverá ser publicado por meio de Resolução do COMESPOL;
 
VIII – Discutir e aprovar os projetos da área da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para elaboração do Plano Plurianual,

do Orçamento e das Diretrizes Orçamentárias do Governo Municipal;
 
IX – Apoiar em nome da Prefeitura Municipal de Marataízes, a realização de congressos, seminários e convenções, de relevante

interesse de suplemento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no Município;
 
X – Propor planos de financiamentos, convênios ou parcerias com atletas de nível municipal, estadual e nacional, desde que

sejam de oriundos de nosso município Convênios ou parcerias, com instituições financeiras públicas ou privadas, bem como com Órgãos
Federais, Estaduais e entidades públicas ou privadas, com o objetivo de proceder ao intercâmbio de interesse público, bem como viabilizar as
propostas e projetos do COMESPOL.

 
Art. 4º - O Conselho Municipal de Esporte e Lazer do Município de Marataízes deve levar em consideração as diretrizes

federais e estaduais estabelecidas em âmbito de Plano Federal e Estadual de Esporte e Lazer, como também da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer.

 
Art. 5º - O Conselho de que trata essa Lei, será composto das seguintes entidades, para o mandato de 04 (quatro) anos,

permitidas a recondução, e indicados pelos membros titulares das seguintes entidades, da seguinte forma:
 
I – Como membros Natos da Administração Pública Municipal:
 
a)  O Secretário (a) Municipal de Esporte e Lazer, e 01 (um) Suplente;
b)  01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação e 01 (um) Suplente;
c)  01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Turismo e 01 (um) Suplente;
d)  01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Ação Social e 01 (um) Suplente.
 
II – Como membros convidados com direito a voto:
 
a)  01 (um) Representante do Esporte Clube Ypiranga e 01 (um) suplente;
b)  01 (um) Representante de Atleta praticante do Esporte Amador e 01 (um) suplente;
c)  01 (um) Representante de Atleta com notória experiência comprovada e 01 (um) suplente;
d)  01 (um) Representante de Associação de Moradores do Município e 01 (um) suplente.
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§ 1º - O COMESPOL poderá ter novos convidados especiais permanentes ou temporários, quer sejam entidades ou

personalidades, desde que sua indicação, seja aprovada em reunião do Conselho por maioria dos membros, contudo, sem direito a voto.
 
§ 2º - Entidades representativas da sociedade civil poderão se habilitar perante o Conselho, sem direito a voto.
 
§ 3º - Qualquer cidadão de Marataízes poderá requerer ou fazer uso da palavra diante do COMESPOL, desde que solicite

através de requerimento prévio ao Presidente.
 
§ 4º - Será automaticamente afastada, definitivamente ou preventivamente, por decisão da maioria dos membros do

COMESPOL, a entidade ou membro titular ou suplente, se for o caso, que deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas e/ou 04
(quatro) reuniões intercaladas, no período de 01 (um) semestre.

 
§ 5º - Na hipótese de afastamento definitivo de entidade, caberá aos membros da COMESPOL promoverem a indicação de

entidade substitutiva obedecendo ordenadamente as seguintes diretrizes:
 
I – Priorizar primeiramente a escolha dentre os membros convidados especiais;
 
II – Priorizar a escolha dentre as entidades com atividades similares a afastada;
 
III – Priorizar a escolha dentre as entidades com maior número de filiados;
 
IV - Priorizar a escolha dentre as entidades com maior tempo de fundação.
 
§ 6º - A Diretoria Executiva do COMESPOL será composta de Presidente, Secretário, Tesoureiro, Conselho Fiscal com 03 (três)

componentes titulares e 03 (três) suplentes, todos escolhidos entre os membros do COMESPOL, por votação em maioria simples, exceto o
Presidente que será sempre o Secretário (a) Municipal de Esporte e Lazer.

 
§ 7º - As funções de membros do COMESPOL não serão remuneradas, entretanto, serão consideradas de relevantes serviços

públicos.
 
§ 8º - O Suplente de cada Conselheiro titular poderá o substituir em suas ausências e impedimentos, com direito a voto.
 
Art. 6º - O COMESPOL será administrado pelos seguintes Órgãos:
 
I – Assembleia Geral – Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do COMESPOL;



 
II – Diretoria Executiva – Presidente, Secretário, Tesoureiro;
 
III – Conselho Fiscal – 03 (três) componentes.
 
§ 1º - Na ausência justificada do Presidente, quem conduzirá os trabalhos será o Secretário.
 
§ 2º - Na ausência dos demais componentes da Diretoria, serão substituídos pelos respectivos suplentes.
 
§ 3º - Em caso de empate na votação dos Conselheiros, caberá ao Presidente o voto de minerva.
 
Art. 7º - O Poder Executivo Municipal dotará o Conselho Municipal de Esporte e Lazer dos meios necessários ao seu pleno e

eficiente funcionamento.
 
Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder aos remanejamentos Orçamentários necessários no

Orçamento Municipal, para dar cumprimento a presente Lei.
 
Art. 9º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a instituir um Fundo Municipal de Esporte e Lazer.
 
Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 
Marataízes/ES, 19 de novembro de 2013

 
ROBERTINO BATISTA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Marataízes.




