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Dispõe sobre a criação do Programa
Amigo do Esporte e do Lazer no
Município de São Gabriel do Oeste, e

dá outras providências.

Art. ío Fica criado o programa Amigo do Esporte e do Lazer no município de Sáo

Gabriel do oeste, com a Íinalidade de estimular pessoas Íísicas e jurídicas a

contribuírem para a melhoria do esporte e lazer no Município'

Aú, 2o A participaçáo ao programa se dará da seguinte forma:

l- Reforma e ampliação de áreas destinadas à prática de atividades esportivas e de

lazer;
ll- Realizaçáo de obras de manutênçáo nos equipamentos esportivos públicos;

lll - Realizaçáo de atividades que visem fomentar o esporte e o lazer:

lV - Doaçáo de materiais;

V - Doação de valores em Pecúnia,
Vl - Organização e patrocínio de competiçÕes e eventos esportivos

Art. 3" Os participantes do programa podem divulgar suas marcas com fins

publicitários e promocionais, inclusive promovendo a fixação de placas e banners no

local que recebeu a açáo, observando a legislação municipal.

§1" - Os aspectos referentes aos prazos, modelos e dimensÔes das placas será

regulamentado pelo poder executivo.

§2o - Nos casos previstos nos incisos l, ll e lll do artigo 2o desta Lei, as placas de

divulgaçáo e publicidade poderão ser colocadas nos locais onde as reformas, obras

e realizaçÕes de atividades se derem;

§3o - Nos casos previstos nos itens lV, V, Vl do artigo 2o desta Lei, as placas de

divulgação e publicidade poderão ser colocadas nos locais de realização dos

eventos ou competição, desde que voltadas para o espaço interno.
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§4o - As despesas de confecção e instalaÇão das placas de divulgação e publicidade

correrão por conta dos participantes do programa'

Art. 4o O poder executivo náo terá ônus de nenhuma espécie e não concederá

qr.tqr"r. incentivo econômico ou fiscal aos participantes do programa'

Art.50opoderexecutivoexpediráumcertificaciocomotítulo,,AmigodoEsportee
Lazer de Sáo Gabriel do Oeste-MS".

Art, 6o A presente Lei será regulamentada por ato do poder executivo'

AÉ.7o Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo

São Gabriel do Oeste- MS,20 de Abril2021

kão Sale S

Vereador
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JUSTIFICATIVA:

O esporte é saúde. Faz viver melhor e viver mais, além de tornar as pessoas

maisprodutivasebemdispostas,previneecombatedoençasdocorpoedamente.

o esporte é também educativo, cultiva valores como solidariedade, determinação e

a alto confiança. Leva as pessoas a se organtzarem como equipe' socializando-as e

gerando laÇos de amizade para vida toda

Dessemodo,opresentepro.ietovisaproporcionarumaparceriaentrepessoa

fisica ou jurídica e poder pÚblico, de modo a permitir que empresas se engajem e

promovam beneficios diretos as açoes esportistas, por meio de doaçÕes de

materiais, realizaçáo de obras de manutençáo nos equipamentos esportivos

públicos, construçáo, reforma e ampliaçáo de áreas destinadas à prática de

atividades fisicas de lazer ou realizaçáo de ações que visem Íomentar o esporte e

lazer, em troca de publicidade, através de fixaçáo de placas e banners Com efeito'

trata-se de uma participação conjunta, que contribuirá com a melhoria da qualidade

de vida, principalmente de crianças e jovens

São Gabriel do Oeste - MS, 20 Abril de 2021
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Verêador
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Emendas ADITM e MODIFICATIVA no 0l ao Proieto de [,ci suhstitutivo n '0l ao

Projeto de Lei n" 02, de 20 de janeiro de 2021,

os Vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, apresentam

requerent a apreciação pelo plenário. das Entendas Aditiva e Modificativa n" 0l ao Proieto rle

Lei Substitutivo n'01 ao Proieto de Lei n'02. de 20 dcianeiro de 2021. nos tclllros scguintes:

Ficam acrescidos os parágrafos primeiro e segundo ao artigo 2" do Projeto de Lei

Substitutivo no 0l ao Proieto de Lei n" 02, de 20 de.ianeiro de 2021. com a seguinte redaqão:

Art. 2'

§t' Na hipótese previsla no inciso l e ll. em se tratondÔ de locol público"rerá

necessária prévia analise c autorizaÇdo do podcr execulit'o

§2" Na hipótese previstd no inciso IIt e Vt. quando se trator da utilizaÇdo de local

público, será necessória autorização prévia do poder executivo para a utilizaçdo do

esPaço.

EMENDA MODIFICATIVA

o parágrafo terceiro do artigo 3'do Projeto de Lei Substitutivo n" 0l ao Proieto dc [.ei

n' 02, de 20 de janeiro de 2021 , passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3'

Vereadores
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EMENDA ADITIVA

§3'No,s casos previstos nos itens tV, l/, Vt do arligo 2" desto l-ei. as placos de

divulgação e publicidade poderão ser colocadas nos locais de realizoção dos et:enlos

ou competiÇão, desde que voltadas para o espaço inlerno e duranle o .çua reolização.

São Gabriel do Oeste. I I de maio de 2021.


