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LEI MUNICIPAL Nº 267, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

Criar a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e 
dá outras providências. 

 
A Prefeita do Município de Damião, Estado Da Paraíba, faço saber que o Poder 

Legislativo aprovou a eu sanciono a seguinte lei.  
 

Art. 1º - Fica criada a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, subordinada 
diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como objetivos planejar, coordenar e 
executar as ações referentes às atividades esportivas e de lazer do Município de Damião  

 
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer será dirigida por um Secretário que 

integrará o quadro de Secretários do Município e terá a gestão de suas atividades orientadas e 
coordenadas por seus dirigentes e processadas por meio de seus órgãos disciplinados através de 
Decreto Municipal regulamentador.  

 
Art. 3º - A Secretaria de Esportes e Lazer tem as seguintes finalidades:  

 
I - Promover e apoiar programas, projetos e eventos esportivos e de lazer,  
 
II - Elaborar e atualizar o registro das entidades esportivas e centros comunitários de 

atividades esportivas e de lazer do Município;  
 
III - Incentivar atividades esportivas integrando as escolas do Município;  
 
IV - Administrar as praças de esportes e ginásios de esportes sob a responsabilidade 

do Município;  
 
V - Promover programas esportivos para portadores de necessidades especiais, bem 

como incentivar aos programas para os jovens de talentos;  
 
VI - Criação ou apoio a projetos e eventos esportivos nas diferentes modalidades, 

incluindo modalidades não populares e esportes radicais e de aventura, de natureza, esporte 
adaptado e tradicional bem como programas de lazer para crianças, adolescentes, adultos e idosos, 
pessoas com deficiência e pessoas com necessidades especiais;  

 
VII - Intermediação estabelecimento de programas esportivos e de lazer com 

comunidades, instituições de ensino públicas e particulares junto às ligas e federações, com intuito 
de abranger várias classes sociais, favorecendo o acesso e permanência do cidadão escolar e não 
escolar em espaços que oportunizem práticas sistematizadas e/ou não sistematizadas como 
elemento de convivência positiva;  

 
VIII - Apoio à realização de Palestras, Clínicas e Workshops que tenham como objetivo 

a troca de experiências e conhecimentos de novas técnicas; 
 
XIX - Apoio a iniciativas que tenham como objetivos a especialização nas áreas do 

conhecimento aplicadas ao esporte, de árbitros, técnicos, profissionais da área de educação física 
e outros profissionais de áreas afins; 

 
X - Criação de condições para construir, reformar, implantar, ampliar, adaptar e 

modernizar a infraestrutura esportiva pública existente no Município, dentre as escolas, ginásios, 
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piscinas, campos, praças, pista de atletismo e outros agrupamentos, além de parques e jardins, 
garantindo a articulação entre as entidades privas e as três esferas de governo. 
 

Art. 4º - Para atender os dispostos nesta lei, o Departamento de Esporte e Lazer 
desvincula-se da Secretaria Municipal de Educação, passando a integrar a Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer.  

 
Art. 5º - O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar esta lei mediante Projeto de 

Lei e/ou Decreto Municipal.  
 
Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prover a Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer com os cargos de provimento efetivo e comissionado já existentes no quadro de 
servidores, bem como de bens e serviços necessários ao regular desempenho das atribuições da 
citada Secretaria Municipal.  

 
Art. 7º - As alterações orçamentárias necessárias à aplicação da presente lei, serão 

previstas em lei posterior.  
 
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

Damião, 07 de dezembro de 2021. 

 

 

_________________________________________ 

SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO 
Prefeita 

 
 
 
 
 
 
 
  


