
LEI Nº 53/97 de 22 de agosto de 1997.
(Vide Decretos nº 74/1998, nº 190/2000-A, nº 441/2003, nº 664/2005,
nº 930/2007, nº 1187/2010, nº 1473/2012 e nº 1775/2014)

"CRIA A COMISSÃO MUNICIPAL
DE ESPORTES DE
LUZERNA/COMEL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna (SC), Faço saber a todos os habitantes
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte LEI:

 Fica criada a COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE LUZERNA/COMEL, como
órgão deliberativo e de assessoramento em questões relacionadas ao desporto no Município
de Luzerna (SC).

 Compete à COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES:

I - Estudar e propor, promovendo quando lhe estiver afeto, medidas que tenham por objetivo a
difusão do esporte amador no Município, bem como estimular a prática esportiva em geral, e a
supervisão das Escolinhas de Treinamento das diversas Modalidades Esportivas;

II - Orientar, difundir e coordenar todas as atividades esportivas em colaboração com as
entidades e associações desportivas de Luzerna;

III - Organizar competições esportivas e cadastrar o movimento desportivo do Município;

IV - Opinar sobre a concessão de valores e subvenções do Governo Municipal às Entidades e
Associações desportivas, e fiscalizar a aplicação destas subvenções;

V - Organizar, também em colaboração com as entidades e/ou associações desportivas,
cursos para habilitar árbitros de cada modalidade esportiva praticada em Luzerna;

VI - Zelar pelo acatamento e respeito, junto às organizações desportivas, das normas e
regulamentos emitidos pelos poderes superiores nacionais, estaduais e municipais;

VII - Dirigir a construção das praças desportivas cobertas e descobertas, tudo com a
colaboração da Secretaria de Obras e Serviços do Município, usando para este fim os
recursos previstos em dotações orçamentárias do Poderes Públicos Federais, Estaduais e
Municipais e, seus órgãos subsidiários e, ainda com os auxílios que receber de particulares;

VIII - Elaborar Planos de utilização dos espaços esportivos municipais;
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 As Entidades e associações desportivas do Município que, direta ou indiretamente,
auferirem vantagem proporcionada pelos Poderes Públicos se obrigam à necessária
colaboração aos mesmos poderes, por intermédio da COMISSÃO MUNICIPAL DE
ESPORTES, para que se realize, em comum, o bem dos esportes.

§ 1º - A colaboração referida deve ser praticada também por meio de cessão de praça de
esporte ou instalações desportivas e sociais pertencentes às entidades e às associações,
bem como de seus atletas para integrarem as representações do Município, quando a
COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES solicitar, visando a elevação e engrandecimento da
expressão desportiva local, regional ou nacional.

§ 2º - A falta de colaboração implica em renúncia, por parte das entidades e das associações,
das vantagens de que forem beneficiadas dos Poderes Públicos.

 A COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES será constituída por 05 (cinco) membros
nomeados pelo Prefeito Municipal, com mandato de 02 (dois) anos.

 Os membros da COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES serão escolhidos entre os
que comprovadamente tenham prestado serviços ao esporte ou estejam integrados nos meios
esportivos locais.

 Os membros da COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES não perceberão qualquer
remuneração, sendo, porém, os seus serviços considerados relevantes ao Município.

 Mediante apresentação da carteira de identificação da COMEL, assinada pelo
Presidente, os membros da mesma e seus auxiliares terão livre acesso em qualquer
competição esportiva no Município, sendo-lhes facilitado, inclusive, acesso aos locais de
controle de disputas e informações que se fizerem necessárias à fiscalização para o
cumprimento da presente Lei.

 Anualmente a COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, por seu Presidente,
apresentará até 31 de janeiro do ano subseqüente, Relatório de suas atividades.

 A COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES terá seu Regimento Interno aprovado por
Decreto Municipal.

 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Luzerna(SC), 22 de agosto de 1997.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
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