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APRESENTAÇÃO
A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL),
com o intuito de orientar, direcionar e propor a implantação de uma
Política de Esporte e Lazer nos municípios catarinenses apresenta o
Manual de Implantação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer.
Essa ação busca suprir a demanda iminente de organizar o

setor esportivo no nível municipal, prevista nas discussões realizadas
nos Fóruns e Conferências de Esporte. Para que o esporte seja
desenvolvido plena e efetivamente, é fundamental que ocorra o
alinhamento das ações e estratégias que norteiam as políticas
públicas esportivas municipais, estaduais e nacionais.

Este manual informa quais são os segmentos que devem
compor o Sistema Esportivo Municipal, as responsabilidades e
competências de cada um, bem como o passo a passo para
implementá-lo. Com o entendimento e a aplicação deste conteúdo
será possível a estruturação e a organização do setor esportivo nos

municípios, o que permitirá uma ascensão no desenvolvimento do
esporte e do lazer.

O QUE É O SISTEMA MUNICIPAL
DE ESPORTE E LAZER?
O Sistema Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) tem por
objetivo a organização e a estruturação do esporte e do lazer no
contexto municipal, bem como assegurar o direito da população à
prática esportiva, conforme previsto no artigo 217 da Constituição

Federal (CF) de 1988 e artigo 174 na Constituição do Estado de Santa
Catarina de 1989.
O SMEL é formado por três elementos básicos:
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Este modelo de Sistema é capaz de desenvolver o esporte e
o lazer nos municípios de forma eficiente, além de suprir as
demandas e ações estratégicas debatidas e elencadas nos Fóruns e
Conferências realizados, que são:

• A instituição de agentes mobilizadores para implantação do
Sistema Estadual e Municipal do Esporte e Lazer;
• O estabelecimento, a implantação e o monitoramento da Política
Municipal de Esporte e Lazer;
• O estímulo à criação de fundos setoriais do esporte e lazer em

todos os municípios, constituídos por incentivos fiscais e recursos
da iniciativa privada.

O QUE É O CONSELHO MUNICIPAL
DE ESPORTE E LAZER?
Os conselhos gestores de políticas públicas representam um
importante canal de comunicação e democracia, visto que são
constituídos por diferentes segmentos da sua área de atuação. Sua
importância está relacionada com a institucionalização do diálogo entre o
governo e a sociedade, como condição para elaboração e execução de
políticas públicas, visando beneficiar a comunidade, fortalecendo a
cidadania e a inclusão social.
Estes órgãos são, conforme o caso, ligados ao Poder Executivo
dos municípios, estados ou país, e é por meio deles que a sociedade civil
organizada pode debater e propor a inclusão de projetos considerados
relevantes na agenda governamental.
O Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL) é um órgão
colegiado de caráter consultivo, colaborador e fiscalizador que tem como

principais atribuições a discussão e a proposição de políticas públicas
esportivas para o município.
O CMEL deverá realizar debates, apresentar propostas e
sugestões ao município e ao Conselho Estadual de Esporte (CED), além de
desenvolver atividades complementares. O Conselho também
zelará pelo cumprimento da legislação esportiva no município
onde está situado.

QUEM DEVE COMPOR O CONSELHO
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER?
O Conselho Municipal de Esporte e Lazer deve ser
constituído de forma paritária, ou seja, com o mesmo número de
representantes, por membros do Governo Municipal, indicados pelo
Prefeito ou Secretários (representantes governamentais) e membros
da sociedade civil, escolhidos e indicados por suas organizações
representativas.

Quanto ao número de conselheiros, não existe um limite. O
número varia muito, sobretudo em relação ao tamanho dos
municípios e sua população. Entretanto, recomenda-se que este
número não seja excessivamente grande, evitando a dispersão e
possíveis problemas de funcionamento. O mandato de cada
conselheiro tem a duração de dois anos, podendo ser reconduzido
mais uma vez.

Os municípios que dispõem de uma estrutura
institucional limitada e que por ventura encontrem dificuldades para
a criação de um Conselho exclusivo de esporte e lazer, devem
verificar a existência de outros conselhos municipais que possam
agregar a temática do esporte e do lazer. Dessa maneira, em vez de
Conselho Municipal de Esporte e Lazer, passaria a ser, por exemplo,
Conselho Municipal de Saúde, Esporte e Lazer.

O plenário do Conselho deverá reunir-se ordinariamente
uma vez por mês e as reuniões extraordinárias serão agendadas de
acordo com a demanda de discussões.

Para aqueles que desejam participar de um conselho de
esporte e lazer, além de força de vontade, é preciso ter em mente
que o Conselho é um órgão íntegro, que atua na proposição e
acompanhamento da execução de políticas públicas, demandando
tempo com as reuniões e assembleias.

O representante, eleito como conselheiro, deve trabalhar
como interlocutor das entidades, defendendo não apenas os
interesses de sua organização representativa, mas também as
reivindicações de toda a sociedade. Os representantes são escolhidos
da seguinte forma:
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da
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que
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conselheiros devem ser eleitos a partir de uma assembleia ou de um
fórum especialmente convocado para este fim, dos quais deverá ser
dada ampla divulgação da data, horário e local em que o evento
ocorrerá; das regras para inscrição, votação e escolha dos candidatos,
apuração dos votos e divulgação do resultado;
• No segmento governo, os conselheiros são indicados pelo chefe do
Poder Executivo Municipal. Ambos devem zelar por um intercâmbio
de informações que visam à construção de uma política de atenção ao
esporte e ao lazer.

Cabe à sociedade e ao Poder Público acompanhar as
atividades do Conselho e o desempenho de seus Conselheiros,
exigindo empenho e compromisso em seus trabalhos.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E
COMPETÊNCIAS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
• Elaborar proposições, objetivando aperfeiçoar a legislação
pertinente à Política Municipal de Esporte e Lazer, bem como
acompanhá-la e fiscalizá-la, zelando pela sua execução, em conjunto
com as demais entidades esportivas do município;
• Propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, o
desenvolvimento de estudos, projetos, debates, programas para a
promoção das práticas esportivas e de lazer no Município;
• Contribuir na formulação de propostas para criação do Plano
Municipal de Esportes e Lazer;
• Subsidiar a formulação de políticas de integração entre o esporte e
o lazer, a saúde, a educação, a assistência social, o meio ambiente e o
turismo, visando potencializar benefícios sociais gerados pela prática
de atividades físicas, esportivas e de lazer;

• Apoiar iniciativas em favor do incremento da prática do esporte e
de atividades físicas e de lazer, objetivando a saúde e o bem-estar do
cidadão, observando o cumprimento dos princípios e normas legais;
• Acompanhar a elaboração e a execução orçamentária e financeira
dos recursos financeiros e materiais do Município destinados às
atividades esportivas e de lazer, bem como avaliar os ganhos sociais e
econômicos obtidos e o desempenho dos programas e projetos
aprovados, manifestando-se a respeito e sugerindo aprimoramentos;
• Fornecer, quando solicitado, auxílio e informações ao Poder Público
e à comunidade, quanto a programas e projetos que visem à melhoria
da prática de atividades físicas, de esporte e lazer no Município;
• Homologar e acompanhar a execução do calendário municipal
anual de atividades físicas, esportivas e de lazer;
Criado o Conselho e empossados os conselheiros, estes se
reunirão para deliberar sobre o seu Regimento Interno.

O QUE É O FUNDO MUNICIPAL
DE ESPORTE E LAZER?
É um Fundo especial, criado por lei, cujos recursos devem
ser aplicados no atendimento às políticas públicas esportivas do
município. O fundo tem como principal objetivo criar condições
financeiras para o fomento de ações, programas e projetos que
desenvolvam o esporte no município e que sejam executados e/ou
coordenados pelo órgão gestor do esporte, com o apoio do Conselho
Municipal de Esporte e Lazer.

Para que os recursos disponíveis no Fundo Municipal de
Esporte sejam aplicados de forma legítima e eficiente, é importante
que atendam às prioridades, objetivos e metas do esporte no
município. Neste sentido, é necessária a elaboração de um Plano
Municipal de Esporte e Lazer, cujo detalhamento para implantação
está descrito no tópico “O que é o Plano Municipal de Esporte e
Lazer?”

QUAL A ORIGEM DE RECURSOS
PARA O FUNDO MUNICIPAL?
O Fundo deverá ser constituído de um percentual específico
do orçamento do Município e poderá ser agregado por recursos
suplementares, advindos, por exemplo, de:
 Doações financeiras de instituições, entidades e pessoas físicas e
jurídicas;
• Das transferências oriundas do orçamento estadual ou federal;
• Dos rendimentos e juros provenientes da aplicação financeira dos
recursos do Fundo;
• Dos produtos dos convênios firmados com o Governo Federal,
Estadual e Entidades Privadas, desde que provenientes da área do
esporte e destinadas para tal fim;
• Outros recursos que lhe venham a ser destinados.
Os recursos do Fundo serão depositados originalmente em
conta-corrente específica e serão administrados pelo Órgão Gestor
do Esporte no município, com apoio, orientação e fiscalização do
Conselho Municipal de Esporte para execução de ações e programas
que estejam no Plano Municipal de Esporte e Lazer.

O QUE É NECESSÁRIO PARA A
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL?
Para a operacionalização do Fundo Municipal de Esporte é
necessário que:

• Uma Lei seja criada para instituí-lo;
• Uma conta-corrente especial seja aberta em nome do Município

para tal fim;
• O município disponha de um responsável para a sua contabilidade,
operacionalização, prestação de contas etc.;
• O município disponha de um Plano Municipal de Esporte e Lazer,

que informe as diretrizes para a área esportiva, visando ao
direcionamento adequado dos recursos.

O QUE É O PLANO MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER?
O Plano Municipal de Esporte e Lazer é um planejamento de
curto, médio e longo prazo que deverá ser elaborado com
participação do poder público e da sociedade civil, a fim de orientar
as políticas para o esporte e o lazer no município.

O documento final deverá conter objetivos, metas e ações
estratégicas que embasem a destinação de recursos do Fundo
Municipal, e que orientem a implantação de programas e projetos
efetivos para o desenvolvimento do setor esportivo no município.
Após ser aprovado pelo poder legislativo e sancionado pelo prefeito, o
Plano deverá ser transformado em lei municipal.

Depois da instituição do Plano, é importante que sejam
feitas avaliações periódicas do documento, a fim de mantê-lo sempre
atualizado e corroborando com os anseios da sociedade, permitindo
flexibilidade nas suas ações, estratégias e metas.

COMO ELABORAR UM PLANO
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER?
Nas esferas federal e estadual foram produzidos documentos
a partir de discussões, fóruns e conferências que até o momento não
viraram lei, mas que podem ser utilizados como base para a
elaboração de Planos Municipais de Esporte e Lazer.
O Documento Final da III Conferência Nacional do Esporte,
de 2010, apresenta um Planejamento Decenal, dividido em 10 linhas
estratégicas, que estabelecem ações e metas para o desenvolvimento
do esporte no país. Já o estado de Santa Catarina possui documentos
oriundos dos Fóruns Regionais e do Fórum Estadual, compilados em 9
eixos de desenvolvimento de esporte, desmembrados em metas e
ações estratégicas, que tem como objetivo direcionar as políticas
públicas esportivas no âmbito estadual.
Com base nesses documentos, é possível para o município,
propor um Plano Municipal de Esporte e Lazer, elencando prioridades
e respeitando as necessidades e especificidades locais. Reitera-se que
é de grande importância organizar reuniões com a participação de
membros do setor público e privado, ligados ao esporte, para
discussão e elaboração do Plano.

ANEXO 1
MODELO DE PROJETO DE LEI PARA A CRIAÇÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ________________

LEI Nº ________, DE ______

Cria o Conselho Municipal de Esportes e Lazer (CMEL) e dá outras
providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de _________________ aprovou,
e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE BÁSICA DO CONSELHO

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Esportes e Lazer
(CMEL), órgão consultivo e de assessoramento, representativo da
comunidade esportiva do Município de ________________,

vinculado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (ou órgão
gestor do esporte do município), que tem por finalidade auxiliar na
formulação, consolidação e no acompanhamento das políticas
públicas voltadas à prática de esportes e lazer no Município de
__________________.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO
Art. 2º O Conselho Municipal de Esportes e Lazer tem as seguintes
competências básicas:
I – propor o desenvolvimento de estudos, projetos, debates,
pesquisas e diagnósticos relativos à situação do esporte e lazer no
Município;
II – propor e acompanhar a realização de seminários, fóruns,
conferências, cursos e congressos sobre assuntos relativos ao esporte
em geral, divulgando amplamente suas conclusões à população e aos
usuários dos serviços abordados;
III – contribuir com os demais órgãos da administração municipal no
planejamento de ações concernentes a projetos esportivos e de lazer;
IV – analisar propostas e sugestões manifestadas pela sociedade e
opinar sobre programas, projetos, competições e eventos esportivos
da cidade;
V – propor intercâmbio e convênios com instituições públicas,
nacionais e estrangeiras, com a finalidade de implementar as medidas
e ações que são objeto do Conselho;

VI – acompanhar a aplicação dos recursos financeiros e materiais do
Município destinados às atividades esportivas e de lazer;
VII – manifestar-se sobre matéria atinente ao esporte e lazer no
Município;
VIII – proceder ao exame, interpretação e aplicação da legislação
esportiva municipal, estadual e nacional;
IX – acompanhar a execução do calendário municipal anual de
atividades esportivas e de lazer;
X – exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas para o
acompanhamento da execução da política de esporte e lazer do
Município;
XI - cooperar com os órgãos municipais, estaduais e federais
incumbidos da execução das Políticas de Esporte;
XII - apoiar iniciativas em favor do incremento da prática do esporte e
de atividades físicas e de lazer, objetivando a saúde e o bem-estar do
cidadão, observando o cumprimento dos princípios e normas legais;
XIII - fornecer, quando solicitados, auxílio e informações ao Poder
Público e à comunidade, quanto a programas e projetos que visem à
melhoria da prática de atividades físicas e de esporte no Município;

XIV - opinar, quando consultado, sobre a concessão de auxílios e recursos
financeiros às entidades e associações esportivas sediadas no Município;
XV - zelar pela memória do esporte;
XVI - contribuir para a formulação de políticas de integração entre o
esporte, a saúde, a educação, a assistência social, o meio ambiente e o
turismo visando potencializar benefícios sociais gerados pela prática de
atividades físicas e esportivas;
XVII - Acompanhar a elaboração da proposta orçamentária do município
referente ao esporte e lazer;
XVIII – Acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos do
Fundo Municipal de Esporte e Lazer, bem como avaliar os ganhos sociais
e econômicos obtidos e o desempenho dos programas e projetos
aprovados, manifestando-se a respeito e sugerindo aprimoramentos;
XIX - elaborar e aprovar, em reunião plenária, o Regimento Interno do
Conselho;
XX – contribuir na formulação de propostas para criação do Plano
Municipal de Esportes e Lazer.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DO
CONSELHO
Art. 3°A composição, a forma de escolha dos membros e o
funcionamento do Conselho Municipal de Esportes e Lazer será
definida na forma do Regimento Interno, não podendo exceder as
disposições oriundas desta Lei.

Art. 4º O Conselho Municipal será composto por ______ membros,
com as seguintes representações:
I – Membros do Poder Público:
___ representante(s) da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (ou
outro órgão gestor do esporte);
___ representante(s) da Secretaria Municipal de Educação, sendo
professor da área de Educação Física da rede municipal;
___ representante(s) da Secretaria Municipal da Saúde;
___ representante(s) da Secretaria de Assistência Social;

___ representante(s) do Pode Legislativo Municipal.

II – Membros da Sociedade Civil:
___ representante(s) de clubes esportivos ou associações esportivas,
oficialmente instaladas no município;
___ representante(s) das associações ou entidades de pessoas com
deficiência;
___ representante(s) dos profissionais de educação física, com CREF;
___ representante(s) do Sistema S;
___ representante(s) do CREF da região;
___ representante(s) de IES, caso houver no município;
Art. 5º As funções de membro do Conselho Municipal de Esportes e
Lazer e de suas comissões são consideradas serviço público relevante,
não lhes cabendo qualquer remuneração.

Art. 6º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Esportes e
Lazer é de dois anos, permitida uma recondução.

Art. 7º O Conselho Municipal de Esporte e Lazer deverá elaborar e
aprovar pela maioria de seus membros, em até sessenta dias após a
posse de seu primeiro mandato, o Regimento Interno devendo ser
publicado como ato oficial.

Art. 8º O Conselho Municipal de Esportes e Lazer poderá solicitar aos

órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município
dados, informações e colaboração para o desenvolvimento de suas
atividades.

Art. 9º O Chefe do Poder Executivo Municipal nomeará os membros

do Conselho Municipal de Esportes e Lazer no prazo de até noventa
dias da publicação desta Lei.

Art. 10. O município deverá instituir o Plano Municipal de Esporte e
Lazer que visa estabelecer políticas, diretrizes, programas, metas e

estratégias, por meio de princípios de fomento e objetivos que
assegurem o processo de gestão contínua, democrática e participativa
e o pleno desenvolvimento do Esporte e Lazer no município; e o
Fundo Municipal de Esporte e Lazer, com a finalidade de prestar apoio
financeiro a programas e projetos de natureza esportiva, no prazo

máximo de 4 anos, a partir da data de publicação desta lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município, ____________ de ___________ de ___
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