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LEI N° 1.581, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. 
                           

Cria Escolinha Municipal de Esportes no 
Município de Nova Ramada. 
 
 

    O Prefeito Municipal. 
  Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica criada a Escolinha Municipal de Esportes no Município de Nova Ramada. 
Art. 2º A Escolinha Municipal de Esportes se destina a oferecer a prática de esportes, oferecendo aulas 

extracurriculares de futebol de campo, futebol sete, futsal, entre outras modalidades esportivas, com o objetivo 
de: 

I – incentivar a pratica de atividades físicas como alternativa no tempo ocioso, estimulando a vida 
saudável e prevenção de doenças; 

II – promover o aprendizado em grupo, a cooperação e parceria; 
III – proporcionar oportunidades à participação em eventos esportivos e culturais como gincanas, torneios 

e campeonatos; 
IV- promover a descontração e o relaxamento físico e mental. 
Art. 3º A Escolinha atenderá crianças das escolas de educação infantil, ensino regular e ensino médio nos 

horários inversos ao das aulas regulares, e, também, a comunidade em geral. 
Art. 4° O Município, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, deverá 

efetuar a manutenção, orientação, gerenciamento, além de oferecer as condições estruturais e pedagógicas 
adequadas a fim de que a referida Escolinha atinja os objetivos almejados. 

§ 1° A escolinha Municipal de Esportes terá estrutura organizacional formada por servidores da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. 

§ 2° Quando for utilizado os campos de futebol das entidades esportivas do município de Nova Ramada 
para as atividades desenvolvidas pela Escolinha Municipal de Esportes, será de responsabilidade do Município o 
corte da grama e manutenção dos mesmos.  

Art. 5° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios ou congêneres com entidades 
públicas ou privadas, visando à obtenção de recursos técnicos e financeiros para a Escolinha Municipal de 
Esportes. 

Art. 6° As despesas decorrentes da presente lei serão suportadas por conta de dotação orçamentária 
especifica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. 

Art. 7° Demandas de organização e funcionamento da Escolinha Municipal de Esportes serão 
regulamentado por Decreto Executivo. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Nova Ramada/RS, 03 de outubro de 2019. 
 

      Marcus Jair Bandeira 
                                                                                       Prefeito  
 Registre-se e Publique-se.      
                                                                                                                                                                                                                                          
 
                       Elton Rehfeld – Vice-Prefeito                                                               
       Respondendo pela Secretaria Municipal de Administração 
                             Portaria n°. 260/2019 
 


